Skäralids Samfällighetsförening
Ljungavägen, 260 70 Ljungbyhed
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 18 juli 2009.
§ 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. 45 röstberättigade medlemmar antecknades vid entrén.
§ 7 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Olle Nilsson och Thomas Egerstad.
§ 8 a) Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
b) Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
c) Beslutades enligt styrelsens förslag att överflytta verksamhetsårets resultat om
26.364:59 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 Till styrelsen har inkommit motion som avser önskemål om att fälla eken vid
poolområdet. Som skäl anges att eken skuggar gräsmattan under dagtid och bassängen
kvällstid. Styrelsen har yrkat avslag till fällning av eken, men vill gärna att stämman
diskuterar frågan.
Ordet lämnades fritt och argument för och mot fällning framfördes. Frågan gick
avslutningsvis till omröstning där 5 röstberättigade medlemmar röstade för fällning och 40
röstberättigade medlemmar röstade mot fällning.
Stämman beslutade sålunda för avslag till fällning av eken.
§ 12 Med hänvisning till utlagd budget som visar underskott på 79.000:00 SEK, framförde
kassör Leif Widell styrelsens förslag om avgiftshöjning på 300:00 SEK per fastighet. Detta
innebär en årsavgift om 2.800:00 SEK per fastighet och för den som vill dela upp betalningen
i två delar (1.300:00 + 1.500:00 SEK) tillkommer extraavgift om 100:00 SEK per inbetalning
vilket innebär en sammanlagd summa om 3.000:00 SEK.
För icke exploaterade tomter och för badgäster föreslås årsavgift om 1.400:00 SEK.
Styrelsens förslag till förändrad avgift samt förslag till budget för kommande verksamhetsår
godkändes.

§ 13 a) Omvaldes Leif Widell till kassör för en tid av 2 år.
b) Omvaldes Per-Olof Winberg till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år.
Nyvaldes Pähr Hansson 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 Bo Andersson till revisor för en tid av 2 år.
b) Omvaldes Jeanine Melrose till revisorsuppleant för en tid av 1 år.
c) Omvaldes Christl Karlsson till revisorsuppleant för en tid av 1 år.
§ 15 Omvaldes Kjell Andraey om ledamot av valberedningen för en tid av 1 år.
Nyvaldes Anders Landgren och Paul Widell till ledamöter av valberedningen för en tid av 1
år.
§ 16 Under punkten övriga frågor framfördes följande:
a) Meddelades att viltvårdskommittén saknar funktion och därmed upphör. Viltvård
inom bebyggt område regleras av lagen och handläggs av kommunen. I
sammanhanget diskuterades också olägenheten med det stora antalet ankor som bland
annat smutsar ner i bassängen. Frågan hänsköts till styrelsen för åtgärd med önskemål
om minskat antal ankor.
b) På fråga från styrelsen beslutade stämman att kallelse till ordinarie årsstämma också
får skickas ut via e-post. Frågan behandlas även vid nästa årsstämma. Medlem som
har e-postadress meddelar den till kontakt@skaralidfritid.se så kommer information,
faktura, kallelse mm via mail. Önskemål framfördes om att på föreningens
anslagstavla anslå föreningens mailadress samt lägga ut samma information som
anslås på tavlan även på föreningens hemsida.
c) Beslutades att stänga tippen vid Lingontuvan. Under lång tid har den inte fungerat
tillfredställande och mycket annat än tillåtet material har deponerats.
d) Framfördes återigen att hastigheten på området är onödigt hög. Det finns en
hastighetsbegränsning på 20 km som inte alltid efterföljs. Styrelsen har diskuterat
problemet och tilläggsskyltar är på gång. Påpekades också att alla medlemmar har
ansvar att informera sina gäster och besökare om vilken hastighet som gäller.
e) På fråga om det på något sätt planeras att åtgärda det kalkhaltiga vattnet inom området
svarade Jörgen Rosenqvist att styrelsen varit i kontakt med kommunen som meddelat
att det för tillfället inte fanns några planer på åtgärd. Det saknas helt enkelt
ekonomiskt intresse för kommunen att åtgärda problemet.
f) Framfördes fråga hur misskötta tomter hanteras av styrelsen och om verksamhet får
bedrivas inom området. Styrelsen svarade att tomtägaren är suverän och föreningen
saknar därmed befogenhet att ingripa. Missköta diken faller dock inom
samfällighetens område och då kontaktar styrelsen berörd fastighetsägare. Då det
gäller näringsverksamhet inom området hanteras tillstånd av kommunen.

§ 17 Beslutade stämman att stämmoprotokollet ska anslås på anslagstavlan vid kontoret
senast 2009-08-01.
§ 18 Stämmoordförande tackade för dagens stämma och hälsade välkommen till kvällens
samkväm samt förklarade 2009 års stämma avslutad.
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