
Skäralids Samfällighetsförening
Ljungavägen, 264 53 Ljungbyhed

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 21 juli 2012.

§ 1 Styrelsens ordförande Jörgen Rosenqvist hälsade alla välkomna till årets stämma. 
Inledningsvis redogjorde Rosenqvist för föreningens verksamhet och genomförda aktiviteter 
under det gångna verksamhetsåret.

§ 2 Till ordförande för stämman valdes Carl-Eric Roos.

§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Pähr Hansson.

§ 4 Stämman godkände att kallelsen varit korrekt utlyst.

§ 5 Förslag till dagordning godkändes.

§ 6 Redovisad röstlängd fastställdes. 53 röstberättigade medlemmar antecknades vid entrén. 
Debiteringslängden framlagd och godkänd.

§ 7 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Roland Andersson och Henrik Edström.

§ 8 a) Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
     

b) Bo Andersson /revisor/ föredrog revisionsberättelsen som därefter godkändes 
och lades till handlingarna.

c) Beslutades enligt styrelsens förslag att balansera verksamhetsårets underskott 
under kommande verksamhetsår.

d) Resultat- och balansräkning fastställdes och lades till handlingarna.

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

§ 10 Två motioner har inkommit till årets stämma:
1. Motion från Jane Barrit med förfrågan om att höja bassängtemperaturen till 

25 grader.
Motionen diskuterades och det framfördes synpunkter för och emot temperaturhöjning samt 
förslag på att nyttja solvärme genom installation av solceller. Stämman beslutade att styrelsen 
till nästa årsstämma ser över möjligheter och kostnader för eventuell temperaturhöjning. 
Förslagsvis kan för ändamålet en särskild arbetsgrupp utses med representanter utöver 
styrelsen.

2. Motion från Kristin Winberg och Jane Barrit med förslag om höjning av 
ordförandes arvode.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om höjning av ordförandes arvode till 20% av 
prisbasbeloppet from innevarande budgetår.



§ 11 Utöver höjning av ordförandes arvode enligt stämmobeslut, se § 10 beslutade stämman 
att arvode till styrelseledamöter och revisorer är oförändrat.

§ 12 Styrelsens förslag till budget godkändes liksom förslaget om höjd avgift med 200 kr per 
tomt kommande verksamhetsår.
Höjningen föranledes av ökade driftskostnader där vägunderhållet är särskilt 
kostnadskrävande. Styrelsen fick i uppdrag att på nytt undersöka möjligheten om 
vägunderhållsbidrag från Klippans kommun.

§ 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 Lars Söderström till styrelsesuppleant för en tid av 1 år.
                          Omvaldes Rolf Andersson till styrelsesuppleant för en tid av 1 år.

§ 14 a) Nyvaldes Birgitta Fristedt till revisor för en tid av 2 år.

b) Omvaldes Jeanine Melrose till revisorsuppleant för en tid av 1 år.
                          Nyvaldes Lilian Skånstad till revisorsuppleant för en tid av 1 år.

§ 15 Omvaldes Carl-Eric Roos som ledamot av valberedningen för en tid av 1 år.
Nyvaldes Eva Persson och Per-Arne Olin till ledamöter av valberedningen för en tid av 1 år. 
Sammankallande är Carl-Eric Roos.

§ 16 Övrigt:
Efter medlems förfrågan om att anpassa bastuns öppettider till storhelger och röda dagar fick 
styrelsen i uppdrag att se över och justera öppettiderna.

Medlem anmärkte på att det vid vägkanter och längs stigar inom området ofta påträffas 
hundlort. Hundägare ansvarar för att ta upp efter sin hund. Beslutades att styrelsen anslår 
meddelande om detta.

Medlem klagade över att hastighetsbegränsningen om 20 km inte alltid efterföljs vilket 
förutom fara för gående och medtrafikanter leder till onödigt hårt slitage på områdets vägar. 
Viktigt att hastighetsbegränsningen följs och att medlem som hyr ut sitt hus informerar om 
detta för sina hyresgäster. Beslutades att styrelsen anslår meddelande om vikten av att 
hastighetsbegränsning om max 20 km följs.

Medlem påtalade att hennes brevlåda är borttagen. Respektive fastighetsägare ansvarar för sin 
brevlåda och att den regelbundet töms.

Revisorerna efterfrågade regelbundet utskick av styrelseprotokoll. Sekreteraren ansvarar för 
att de justerade protokollen fortsättningsvis skickas till revisorerna.

§ 17 Beslutade stämman att justerat stämmoprotokoll ska anslås på insidan av fönstret på 
kontoret samt på föreningens hemsida www.skaralidfritid.se senast den 4 augusti 2012.

§ 18 Stämmoordförande tackade för dagens stämma samt förklarade 2012 års stämma 
avslutad.

http://www.skaralidfritid.se/
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