
Skäralids Samfällighetsförening

Ljungavägen, 260 70 Ljungbyhed

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 19 juli 2008.

§ 1 Styrelsens ordförande, Jörgen Rosenqvist hälsade samtliga närvarande hjärtligt 
välkomna till årets stämma.

§ 2 Till ordförande för stämman valdes Kenneth Jastrell.

§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Pähr Hansson.

§ 4 Stämman godkände att kallelsen varit vederbörligen utlyst.

§ 5 Dagordningen fastställdes.

§ 6 Fastställdes redovisad röstlängd. 50 röstberättigade medlemmar antecknades vid 
entrén.

§ 7 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Alvar Persson och Thomas Egerstad.

§ 8 a) Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
      b) Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Andersson och lades till handlingarna
      c) Beslutades enligt styrelsens förslag att överflytta verksamhetsårets resultat om
          36.878:31 SEK till kommande verksamhetsår.  
      d) Fastställdes resultat- och balansräkningen samt lades till handlingarna.

§ 9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret enligt 
revisorernas förslag.

§ 10 Stämman fastställde att arvode till styrelse och revisorer är oförändrat.

§ 11 Inga inkomna motioner fanns att behandla.

§ 12 Styrelsens förslag till budget godkändes liksom förslaget om oförändrad avgift 
kommande verksamhetsår.

§ 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 Arne Ohlin till styrelsesuppleant för en tid av 1 år.
            Omvaldes Torbjörn Svensson 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 revisorsuppleant för en tid av 1 år.
        c) Nyvaldes Christl Karlsson till revisorsuppleant för en tid av 1 år.



§ 15 Omvaldes Birgitta Roos som ledamot av valberedningen för en tid av 1 år.
Nyvaldes Rolf Andersson och Kjell Andraey till ledamöter av valberedningen för en tid 
av 1 år. 
Sammankallande är Rolf Andersson.

§ 16 Under punkten övriga frågor framfördes följande:

a) För att kunna nyttja bassängen under förmiddagen föreslogs att antingen flytta 
fram städtiden eller att endast städa varannan dag. Frågan hänsköts till styrelsen 
för beslut. I sammanhanget framfördes också fråga om möjlighet att täcka 
bassängen nattetid. Styrelsen för kontinuerlig diskussion kring olika möjligheter 
att på ett säkert sätt täcka bassängen, men i nuläget det alltför kostsamt att 
inhandla godkänd utrustning.

b) Framfördes fråga om planerna på skapande av våtmarksområde samt eventuell 
kostnad för föreningen. Anders Landgren som är föreningens kontaktperson 
gentemot Länsstyrelsen i frågan redogjorde för läget. Efter besiktning och 
utlåtande från Länsstyrelsens naturvårdsingenjör måste också arrendatorn ge sitt 
godkännande innan verkställande kan ske. Kostnaderna är inte kända, men bidrag 
ges till underhåll av våtmark. Styrelsen meddelar via anslagstavlan då något nytt 
framkommer i våtmarksfrågan.

c) På fråga om det i föreningen finns beredskap mot eventuellt intrång av vildsvin på 
tomterna svarade Anders Landgren att det hitintills inte varit något problem samt 
att markägare som gränsar till vårt område bedriver aktiv jakt. Anders tar gärna 
emot uppgifter om det uppstår problem med vildsvin på området.

d) Framfördes klagomål på att vid vissa vägar inom området parkeras bilar så att 
exempelvis renhållningsbilar och liknande hindras i sitt utövande. I sammanget 
påtalades också att hastighetsbegränsningen om 20 km inte alltid efterföljs vilket 
förutom fara för gående leder till att vägdamm ryker in på hus och tomter. 
Styrelsen uppmanades att diskutera detta problem och vidta eventuella åtgärder.

e) Klagomål framfördes på att det här och var på gångstigar och vägar ligger 
hundbajs. Styrelsen uppmanande att för ordning och allas trivsel är det av yttersta 
vikt att hundägare tar upp efter sin hund.

f) På fråga om varför de tillfälliga bastutiderna om onsdagarna permanentas, svarade 
styrelsen att man funnit att det finns stort intresse och underlag för att fortsätta 
med detta. Styrelsen bevakar frågan och visar det sig att underlaget sviktar 
omprövas beslutet.

g) Styrelsens föreslog följande förändringar avseende avgifter:
 - den som önskar betala halvårsavgift måste betala senast den 30/4 annars 

debiteras full avgift.
 - för att få täckning för Ladans kostnader krävs förhöjd hyresavgiften till 

500 SEK per hyrestillfälle.

            Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 17 Beslutade stämman att stämmoprotokollet ska anslås på anslagstavlan vid kontoret 
senast 2008-08-02 samt läggas ut på föreningens hemsida www.skaralidfritid.se



§ 18 Stämmoordförande tackade för dagens stämma och hälsade välkommen till kvällens 
samkväm samt förklarade 2008 års stämma avslutad.

Vid protokollet

Pähr Hansson                                                                                 Kenneth Jastrell
mötessekreterare                                                                            mötesordförande

Justeras

Alvar Persson                                                                            Thomas Egerstad
justeringsman                                                                            justeringsman


