Stämma 2006
Skäralids Samfällighetsförening Ljungavägen 260 70 Ljungbyhed
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 15 juli 2006.
§ 1 Styrelsens ordförande hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna till årets stämma
samt riktade ett särskilt tack till de styrelsemedlemmar och styrelseordförande som verkat
i föreningen genom åren samt till de medlemmar som ställer upp ideellt och genom sin
insats sparar mycket pengar åt föreningen.
§ 2 Till ordförande för årets stämma valdes Kenneth Jastrell.
§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Olle Nilsson.
§ 4 Stämman godkände att kallelse varit vederbörligen utlyst.
§ 5 Den uppgjorda dagordningen fastställdes.
§ 6 Fastställdes redovisad röstlängd. 48 röstberättigade medlemmar antecknades vid
entrén.
§ 7 Valdes Bo Andersson och Thomas Egerstad till justeringsmän och tillika rösträknare.
§ 8 a) Styrelsens förvaltningsberättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
b) Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Andersson samt lades till handlingarna. c)
Beslutades enligt styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning. d) Fastställdes
den utsända resultat- och balansräkningen samt lades den till handlingarna.
§ 9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret enligt
revisorernas förslag.
§ 10 Beslutades om oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer d.v.s. :
Ordinarie styrelseledamot 950 SEK / år Styrelsesuppleant 450 SEK / år Reviderande
revisor 450 SEK / år
§ 11 Inga inkomna motioner
§ 12 Styrelsens budgetförslag godkändes liksom föreslagen oförändrad avgift.
§ 13 a)Omvaldes Jörgen Rosenqvist till ordförande för en tid av 2 år. b) Omvaldes Alex
Barrit till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år. c) Omvaldes Birgitta Roos till
styrelsesuppleant för en tid av 1 år. d) Omvaldes Assar Hedlund till styrelsesuppleant för
en tid av 1 år.
§ 14 a) Omvaldes Kenneth Jastrell till revisor för en tid av 2 år. b) Omvaldes Jeanine
Melrose till revisorssuppleant för en tid av 1 år. c) Omvaldes Carina Jastrell till
revisorssuppleant för en tid av 1 år.
§ 15 Omvaldes Carl-Erik Andersson, Chonny Kjellström och Carl Eric Roos som

ledamöter i valberedningen. Carl-Erik Andersson är sammankallande.
§ 16 Övriga frågor
Förslag väcktes om klocka synlig från poolen. Beslöts hänskjuta frågan till styrelsen.
Föreslogs täcke över bassängen samt solenergiuppvärmning. Jörgen Rosenqvist
redogjorde för att frågorna bevakas kontinuerligt av styrelsen samt tog upp en del av de
frågetecken som finns sammanbundet med båda förslagen vilka tidigare utretts i olika
sammanhang. Stämmans mening var att styrelsen fortsätter hålla frågorna aktuella.
Föreslogs att upphöra med matningen av ankorna i dammen. Frågan hänsköts till
styrelsen.
Diskuterades pulserande duschar i bastun. Frågan är redan aktualiserad. Några fjädrar
kommer att bytas ut.
Frågan om trakasseri i bassängen kvällstid togs upp. Jörgen Rosenqvist informerade om
att samtal med berörda ägt rum och de verkar haft avsedd effekt men styrelsen kommer
fortsatt bevaka händelseutvecklingen.
Föreslogs kort till alla berättigade badande att visa upp vid bassängen. Frågan lämnades
över till styrelsen för förnyad utredning.
Slutligen redogjordes för antal utomstående badgäster vilka betalar halv avgift för detta.
§ 17 Beslutades att stämmoprotokollet ska anslås i fönstret på kontoret senast 2006 – 07 –
29.
§ 18 Härmed tackade stämmoordförande för dagens diskussioner och debatter, erinrade
om aftonens jubileumsfest samt förklarade 2006 års stämma för avslutad.
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