Lycke Samfällighetsförening
Protokoll från årsstämman
Den 17 juni 2012
Plats: Stenevistugan , Hyllstofta
Ledamoten Jan-Ove Asp hälsade välkommen och förklarade årsstämman öppnad.
§1.

Kallelsen till årsstämman (bilaga 1) har enligt stadgarna utsänts till samtliga
medlemmar och godkändes av årsstämman.

§2.

Jan-Ove Asp valdes till ordförande för årsstämman.

§3.

Lennart Bergqvist valdes till sekreterare för stämman.

§4.

Bodil Hallbäck och Ingerlise Wiesly valdes att justera dagens protokoll.

§5.

Dagordningen godkändes.

§6.

Ordföranden Jan-Ove Asp tog till orda och berättade den tråkiga nyheten att vår
kassör har fått lämna styrelsen med omedelbar verkan. Våra revisorer upptäckte att
räkenskaperna inte stämde. I budgeten var det avsatt pengar till en fond, ett
reservkapital, men dessa pengar saknades. Våra revisorer har gjort ett jättejobb
tillsammans med vår bank som hjälp till att reda ut det hela.
Inger Månsson föredrog revisionsberättelsen och berättade att de pengar som
försvunnit är nu återbetalda och att man nu kan godkänna räkenskaperna för 2011 2012. Lennart Bergqvist drog styrelsens verksamhetsberättelse. (Bilaga 2) Samtliga
godkändes.

§7.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§8.

Styrelsen har ett förslag ang. parkringproblemen.
Vi har fått klagomål från våra leverantörer och Nårab att det står parkerade fordon
på vägar och vändzoner. De som sköter våra vägar kan inte utföra sitt arbete. Man
är rädd för göra skada på dessa fordon.
Nårab utrycker samma sak, plus att man kan inte använda vändzonerna för att
vända. Istället använder man våra gästparkeringar, dessa är inte byggda för dessa
stora fordon.
Styrelsens förslag att sätta upp parkeringsförbudsskyltar till en kostnad över
50.000:- röstades ner, det måste finnas en enklare lösning.
Förslag kom att styrelsen tar kontakt med Nårab för att diskutera problemet och se
vad man kan göra.
Motion från Lars Oskarsson.
Ang. parkeringsproblemen. Lars förslag är att man sätter upp 3 st. rör med skylt på
varje gästparkering för att markera denna. Då kan man påtala för dem som inte
gillar läget att påtala påföljderna.
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Lars skriver också att dessa sabutörers ovilja ska resultera i en kollektiv
bestraffning för övriga.
Förslaget diskuterades. Det kan bli problem vid snöröjningen. Stämman tycker vi
avvaktar, då det medför stora kostnader för samfälligheten.
Motion från Minna Jensen.
Minna tycker vi skall ordna en loppisdag. Stämman tyckte det var en bra ide.
Loppisdagen blir den 14 juli kl. 13.00-15.00, på boulebanan. Minna håller i det hela.
Hjälp behövs bära bord.
§9.

Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd är utskickad med kallelsen till
årsstämman. (Bilaga 3.)
Enl. lag skall samfälligheten ha en fond för reservkapital, ordföranden ställde frågan
om det är ok att öppna ett konto för detta. Denna skall styrelsen ha rätt att
disponera vid behov.
Stämman godkände detta..

§10.

Ingen ersättning skall utgå till styrelse och revisorer.
Kassörens ersättning höjs med 500:- och blir nu 2500:-. Stämman godkände detta.

§11.

Val av styrelseordförande och styrelse.
Ordförande, Jan-Ove Asp. 2 år , omval.
Vice ordförande, Kim Nygård, 1 år , kvarstår.
Styrelse
Lennart Bergqvist, ledamot, 2 år, omval .
Frede Jensen, ledamot, 1 år, nyval.
Suppleanter
Leif Hansson, suppleant, 1 år, omval.
Jens Muusmann-Anderssen, suppleant, 1 år, omval.

§12.

Val av revisorer.
Inger Månsson, 1 år, kvarstår.
Ingerlise Wiesly , 2 år, nyval

Revisorsuppleanter.
Nils Jörgensen, 1 år, nyval
Flemming Petersen , 1 år, nyval
§13.

Val av valberedning.
Finn Jensen , 1 år, omval.
Minna Jensen, 1 år, omval.

§14.

Vad händer med samfälligheten om styrelsen inte sitter kvar.
Ordföranden Jan-Ove Asp påpekade att flera av oss som är med i styrelsen har gjort
detta i många år. Det borde komma med yngre styrelsemedlemmar.
Blir det så att det inte finns någon som är intresserad, så får man lägga ut allt arbete
som styrelsen utför på något externt företag.
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Detta kommer att resultera i stora kostnader för samfälligheten. Stämman tyckte att
styrelsen skall ta reda på vad det blir för kostnader.

§15.

Övriga frågor.
Inger Månsson tog upp vad gör vi med Boulebanan, den håller på att växa igen.
Stämman tycker vi iordningställer denna igen och börjar spela. Inger fick uppdraget
att dra igång det hela.
Årets kräftskiva blir det 11 augusti kl. 19.00. Minna Jensen blir Festgeneral denna
gång. OBS. hjälp behövs för att resa tälten.
Lennart Nordlund visade vår nya fina hemsida. Den blev mycket uppskattad.
Lennart fick applåder för sitt finna arb. Adressen för att komma in är
www.lycke.org.

§ 16.

Det beslutades att protokollet skall skickas ut till de som är med i styrelsen och
revisorer plus att protokollet sättes upp på anslagstavlan vid sjön.
Stämmoordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Justeras

Vid protokollet

Stämmoordförande

…………………………
Lennart Bergqvist

………………………
Jan-Ove Asp

……………………………
Bodil Hallbäck

……………………….
Ingerlise Wiesly
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