Culltuq,
Protokoll fiirt vid ftlreningsstiimma den
Ösfia Vemmerlöv.

19

juli 2014i Kyrkans ftirsamlingssal,

Nåirvarande: 38 medlernmar inkluderat

I fullmakt.

$1

Föreningsstflmman öppnas.
Ordftirande Ann Tourö htilsade välkomna och öppnade mötet.

$2

Val av ordfiirande och sekreterare {ör stämman.

$3

Beslut om fullgiord kallelseåtgärd enligt fiireningsstadgan 14 $.
Kallelse till stiimma har skett viapost 2014-07-04 samt via mel2AH'07-05.
Stiimman godkåinde att fullgiord kallelseåtgärd skett.

$4

Val av två (2) justeringsmån (tillika rösträknare).

$s

$6

frl

Gert-Åke Andersson valdes till ordftirande frr ståimman och Ronnie Sjöberg
valdes att ftira dagens protokoll.
Gert-Äke tackade ftir fiirtroendet och påpekade att dagordningen skulle tindras
så att "$ 13 Beslut om arvode. .." kommer fiire "$ I I Fastställande av stat.. .".
Stiimman beslöt i enlighet med Gert-Åkes ftirslag att åindra dagordningen.

Lena Karlsson-Malm och Leander Lindahl valdes till att jåimte ordfrranden
justera dagens protokoll och tillika vara röstråiknare.

Styrelsens årsredovisning och ftirvaltningsberåttels e frr 201312014.
Ärsredovisning och verksamhetsplan f& 201412015 fiiredrogs och diskuterades.
Stiimman beslöt aff ytterligare ett medlemsmöte skall hållas kring månadsskiftet
oktober/november zA14.
Stiimman godkände dåirmed styrelsens årsredovisning och
f tirvaltningsberättel se.
Fastställande av resultaträkning liir 20l3n0l4.
För råikenskapsåret}Dl}/20l3 godkiindes avskrivning av osåikra fordringar om
24 904 kr, motsvarande så gamla fordringar att de inte kan drivas in via
exekutiva auktioner. Efter återvinningar om23 334 kf, varav 12 630 kr i skuld
till Kronofogden, blev medlemsftirlusten I 57A k. Det kvarstår en ftSrlust till
Kronofogden om 6 150 kr (18 780 - 12 630), vilket belopp kommer att
återvinnas under råikenskapsåret 201412A15, om inte ftireningen far en ny faktura
ffin Kronofogden.
Under punkten ftlrekom diskussion om, löner redovisade separat eller kopplade
till konton samt avskrivningar, med anledning av nya konton.
Stämman godktinde och faststälde resultatråikningen ftir 201312014-

fÅrt

W

$7

Fastställande av balansräkning för 20l3n0l4.
För råikenskapsåret 201212013 godkåindes atttai anspråk av reseryerade medel
fran VA-konto med 32934 kr, avseende vakuumtankar, och 15 709fu, avseende
elmotor, samt godkiindes avsättning om 3l 900 kr till fonden.
För riikenskapsäret20l2l20l3 godkiindes att ta i anspråk av reserverade medel
ffin Väg-konto med 38 038 kr, avseende asfaltering av anslutningen av
Pumphusvägens nordöstra del, samt godkåindes avsättning om 31 900 kr till
fonden.
För råikenskapsäret20l3l2014 godkiindes avsäthring om 15 950 l<r till respektive
VA-konto och Väg-konto.
Stiimman godkiinde och fastståillde balansråikningen for 2013 /2014.

$8

Revisionsberättelse 2013nU4.
Revisionsberättelsen for 2AB/2014, upprättad av revisorertra Gunnar Holmqvist
och Matts Karlsson, ftiredrogs av Matts Karlsson.
Stämman godkiinde revisorernas berättelse.

$e

Beslut om ansvarsfrihet Iör styrelsen.
Stiimman beslöt i enlighet med revisorernas frrslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir den tid revisionen omfattade.

$10

Motion från styrelsen.
Styrelsens har inkommit med en motion avseende vakuumpumpar och filter.

Fluorhalten åir ftir hög och åtgåirder skall vidtas efter instruktion fran
Miljöfiirvaltringen i Simrishamn. En ny vakuumpump med högre effekt ger en
bäure drift såvåil ekonomiskt som miljömiissigt.
Stämman beslöt efter omröstning att godkiinna styrelsens motion, vilket innebåir
att styrelsen under verksamhetsåret 201412015 fär mandat att inhandla en till Wå
pumpar och filter, samt att finansiering sker med likvida medel eller med medel
fran foreningens VA-fond.
$

ll

Beslut om arvode till styrelse, revisorer och valberedning samt
timersåttning för utförda tjänster.
Stiirnman beskit i enlighet med styrelsens ftirslag att arvoden skall vara
oförtindrade men att timersättning höjs enliel statligt index.

$12

Fastställande av stat (budget) för verksamhetsåret 2AlU20l5 enligl
$ 4l lag (1973-1150) om lönahning av fastigheter.
Under punkten örekom diskussion. Styrelsen fär i uppdrag att till nästa stiimma
förklara frågor kring konton699l,7010 och 7510.
Stiimman godkiinde och faststiillde upprättad stat fiir 201312014.

$13

FaststäIlande av debiteringslängd för verksamhetsåret 20l4l20lS och
betalningsdag enligt $ 41 tag (1973-1150) om för-valtning av fastigheter.
Stiimman godkåinde och fastställde den av styrelsen upprättade
debiteringsliingden, med fakhradatum 2014-05-14 och sista betalningsdag den
2014-AGl3., samt att dröjsmålsräntan skall vara 20Vo, docklägst 450:-.

$14

Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
Ståimman beslöt, i enlighet med valberedningens ftirslag, att välja Stefan Bjöt*
och Ronnie Sjöberg, båda omval, till ordinarie ledamöter fiir en tid av tvä(2) å$
samt Jette Kjaer, nyval, till suppleant frr en tid av ett (l) fu.

$ls

Val av revisor och revisorsuppleant.
Stiimman beslöt, i enlighet med valberedningens fdrslag, att våilja Matts
Karlsson ordinarie revisor ftir en tid av tväQ) som omval.
Stiimman beslöt även att viilja Göran Jacobsson, omval, till revisorsuppleant fiir
en tid av ett (l) år.

$16

Val av representant jämte suppleant tilt Gyllebosjöns Fiskevårdslörening.
Stiimman beslöt, i enlighet med valberedningens fiirslag, attväLia Gunnar
Holmqvist till ordinarie representant, nyval, fiir en tid av ett (1) år samt Ronnie
Sjöberg till suppleant, nyval fiir en tid av ett (1) år till Gyllebosjöns
Fiskevfudsfiirening.

$17

Val av valberedning inlör ordinarie löreningsstämma 2015.

$18

Fastställande av tid och plats där protokollet från dagens stämma hålls

Stiimman beslöt välja Tommy Andersson (sammankallande), Tommy
Stenkilsson och Gert-Åke Andersson omval till valberedning inftir ordinarie
stitunma 2015.

tillgängligt för påskrift.
Tid och plats dåir protokoll från stiimman hålls tillg?ingligt tir i boden på
Nebbevägen söndagen den 20 juli kl. 12.00.

$le

Övriga fnågor.
Under punlten togs upp frågor kring skötsel av tomter samt upprättande av
farthinder.

s20

öreningsståmman avslutas.
Gert-Åke tackade styrelsen och öwiga fiirftoendevalda" fttr ett bra utftirt arbete
under verksamhetsåret, samt ståimmodeltagarna och avslutade stiimman.
F

Vid protokollet

Justeras

//,'
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$'ta.ll'l-'

Lena Malm-Karlsson

