Protokoll fört vid ftireningsstämma den l l juli 2015 i
Kyrkans ftirsamlingssal,
Östra Vemmerlöv.
Närvarande 50 medlemmar inkluderat 5 fullmakter.

$1

Föreningsstämman öppnas.
ordfrirande Ann Tourö hälsade välkomna och öppnade stämman.

$2

I.:|".t om fullgiord kalrelseåtgärd enrigt fiireningsstadgan 14g.
Kallelse är utsänd via brev och e-post p.id.n zl juÅi. rritlt riktades
mot att
kallelse skett via e-post eftersom detta stridet
stadgama.
-oi
ftiimman beslöt godkiinna att kallelse skett på fullgjoisätt enligt
fcireningsstadgan 14 $.

$3

Val av ordförande och sekreterare fiir stämman.
Gert-Åke Andersson valdes till ordftirande ftjr stämman och Ronnie
Sjöberg

valdes att ftira dagens protokoll.

$4

Val av tvä (2)justeringsmän och tillika rösträknare.
christer Mårtensson och Arne Kristoffersson valdes att tillsamman med
ordftiranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.

$s

styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättels e för 20141201s.
Årsredovisning och verksamhetsplan diskuterades.
Stämman beslöt att 300 kkr skall avsättas till fonder med respektive 60%
VA-fond och40Yo till vägfond.
Stämman beslöt därmed att godkänna styrelsens årsredovisning och
forvaltningsb erättel se.

till

$6

Fastställande av resultaträkning för 2014/2015.
Ståimman beslöt godkänna resultaträkning ftir 201412015.

$7

Fastställande av balansräkning för 2014/Z0IS.
Stämman beslöt godkänna balansräkning for 201412015.

$8

Revisionsberättelse tör 2014/2015.
Revisionsberättelsen for 201412015, upprättad av revisorerna Gunnar Holmqvist
och Matts Karlsson, ft)redrogs av Gunnar Holmqvist.
kitik framfordes mot att originalhandlingar från senare år som skall hållas

tillgängliga saknades.
Ståimman godkände revisorernas berättelse.

Qa*,tu !S

$e

Beslut om ansvarsfrihet fiir stvrelsen.
Stämman beslöt i enlighet med ievisorernas
frirslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet fcir den tid revisionen omfattade.

$10

Beslut om arvode til styrerse, revisorer och varberedning
samt
timersättning fiir utförda tjänster.
Stiimman beslöt i enlighet mld styrelsens fdrslag
att arvoden och timersättnino
5
skall vara oIörändrade.

$11

Fastställande av stat (budget) för verksamhetsåret
20ls/20l6enligt $ 4l lag
(f973-1050) om förvaltning av fastigheter.
Under punkten forekom diskussion. du*u. Holmqvist
påpekade att nuvarande

fonder uppgår till alrt ftr låga summor, och att
uär"rririg höjning av
".,
arsavgiften bör göras. Detta ftir att täcka kommande
kostnader för underhåll.
Holmqvist's
försrag
var
en
höjning
med
500:ftir bebyggd, 250:- för
9y*ul
icke bebyggd tomt samt 50:- ftr vägmedlan.
Stzimman beslöt efter omröstning ati arsavgiften för
201512016 skulle vara enligt
budget; 4 600:- ftir bebyggd tomi, 2 300:- ft;r obebyggd
tomt samt I 000:- fcir
vägmedlemmar.
30 röster ftir styrelsens forslag, l6 ftir Holmqvists ftirslag
samt 4 nedlagda
röster.

$12

Fastställande av debiteringsrängd fiir verksamhetsåret 20rs/2016
enligt $
t"e (1973-1050) om ftrvaltning av fastigheter.
!!
Under punkten förekom diskussion.
Ståimman godkiinde och fastställde den av styrelsen upprättade
debiteringsliingden, med fakturadatum 2015-07-31 och sista betalningsdag
den
2015-08-31, samt att dröjsmålsräntan skall vara 20yo, docklägst 450:-.

$13

Motion från medlem.
Under punkten ftirekom diskussion.
Stiimman beslöt avslå paret Brisings motion om differentierad avgift for
permanent boende och icke permanent boende.

s14

Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens forslag, att välja Gert-Åke
Andersson, nyval till ordftjrande for en tid av två (2)ar, Claes Björk och claes
de la Motte, båda nyval, till ordinarie ledamöter ftjr en tid av tvi
121år, samt Eva
Blixt-Emmerz ochJens Leth, båda nyval, till suppleanter ftjr en tid av ett (1) år.
Stefan Björk och Ronnie Sjöberg kvarstar som ordinarie ledamöter.

$ls

Val av revisor och suppleant.
Stiimman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, attväljachrister
Mårtensson, nyval, till ordinarie revisor ftjr en tid av tvä(2) ar samt Kerstin
Andersson, nyval, till revisorsuppleant för en tid av ett (1) år. En post som
suppleant är vakant.
Matts Karlsson kvarstår som ordinarie revisor.

$16

Val av representant jämte suppleant till Gyllebosjöns

Fiskeom rådesförenin g.
!_tämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Gunnar
Holmqvist till ordinarie representant, nyval, ftir.n
tid; ett (l) år samt Ronnie
till
suppleant, nyvär fcir en tid av ett (1) år till Gyllebosjöns
ljo.b*q
Fiskevårdsfcirening.

$17

val av valberedning infiir ordinarie fiireningsstämma 2016.

Stämman beslöt välja Tommy Andersson (samäankallande)
och Tommy
Stenkilsson, båda omval, till valberedninginftir
ordin*i. rta-.n a20r6.
Styrelsen gavs i uppdrag att tillsätta ytterligare
en person

till

$18

valberedningen.

Fastställande av tid och plats där protokollet från
dagen stämma hålls

tillgängligt fiir påskrift.

fråp dagens stämma hålls tillgängligt för påskrift söndagen
den
14.30 i kontorsboden på Nebbeva[enl

filokgltet
12 juli
kl.

$te

Övriga frågor
Under punkten ftirekom diskussioner kring fartgupp samt
dungen invid sjön.
Vidare framftirdes mycket positiv kritik till Stefan Björk och Roland
Herbst ftjr
deras arbetsinsatser ftir respektive vatten och avlopp samt vägar.

$20

Förenin gsstämman avslutas.
Ann Tourö lämnade över ordförandeklubban
önskade den nya styrelsen lycka

till Gert-Åke Andersson och
till i sitt arbete.

Gert-Åke Andersson tackade for förtroendet samt tackade den avgående
styrelsen ftir ett gott arbete.
Gert-Åke Andersson avslutade därmed stämman för 2015.

Vid protokollet

Justeras

Ronnie Sjöberg
sekreterare

Christer Mårtensson

Arne Kristoffersson

