
Lycke Samfällighetsförening 
 

Protokoll från årsstämman  
Den 19 juni 2011 

 
Plats: Stenevistugan , Hyllstofta 
 
Närvarande: Enligt närvarolista , bilaga 1 
 

§ 1. Ledamoten Jan-Ove Asp hälsade välkommen och förklarade årsstämman öppnad.  
 
§ 2. Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Kallelsen till årsstämman (bilaga 2) har enligt stadgarna utsänts till samtliga 

medlemmar och godkändes av årsstämman. 
 
§ 4.  Jan-Ove Asp valdes till ordförande för årsstämman. 
 
§ 5. Inger Månsson och Paul-Erik Farop valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 6. Lennart Bergqvist  föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och Inger Månsson 

föredrog revisionsberättelsen och konstaterade att allt var i god ordning. (Bilaga 3) 
Samtliga godkändes. 

 
§ 7. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.   

 
 § 8. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.  
 
 Styrelsen har 1motion. 

Motion 1. 
Styrelsen vill teckna en checkkredit på 50.000:- för att kunna användas vid 
oförutsedda utgifter. Denna kommer inte tecknas förrän behovet finns. 
Stämman godkände detta. 

 
§ 9. Ingen ersättning skall utgå till styrelse och revisorer.  
 Kassörens ersättning blir samma som tidigare.   
 
§ 10. Styrelsens förslag till budget och debitering är utskickad med kallelsen till 

årsstämman. (Bilaga 6.) 
 Lars Oskarsson hade frågor ang. budgeten och Else Jensen klargjorde dessa. 
 Lars tyckte också att man borde lägga upp ett speciellt konto för underhåll och ett 

för oförutsedda utgifter.  
 Stämman godkände förslaget till budget. 
 
 
§ 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 .  
 Else Jensen, ledamot,  1 år, kvarstår. 
 
  Suppleanter 
 Leif Hansson, suppleant, 1 år, omval. 
 Karin Fridh, suppleant, 1 år, nyval. 
 
§ 12. Val av revisorer. 
 Inger Månsson, 1 år,  kvarstår. 
 Frede Jensen , 2 år, nyval 
 
 Revisorsuppleanter. 
 Jens Muusmann-Andersen, 1 år, nyval 
 Inge Lise Wisley , 1 år, nyval 
 
§ 13.  Val av valberedning.   
 Finn Jensen , omval 1 år. 
 Minna Jensen, 1 år, omval. 
 
§ 14.       Föreningens 25-årsjubileum. 

Inger Månsson, Else Jensen och Erling Sulkjaer har fått uppdraget att                  
komma med förslag till arrangemang.   

  Stämman beslutade att festen skall vara den 13 augusti 2011. 
 Festen kommer arrangeras vid sjön. 

  De som får vara med är stugägare med hemmavarande barn. 
  Anmälan kommer skickas ut. Anmälan kommer att bli bindande.  De som  

inte kommer närvara kommer debiteras kostnaden för maten. 
 
 Arne och Ingvar Pålsson inbjudes med respektive. 
  
§ 15. Övriga frågor. 

Årets kräftskiva bokades till den 7 augusti.  Inger Månsson blev även i år utsedd till 
festgeneral. Lotter kommer säljas för att hjälpa till att finansiera det hela, så ta med 
den stora pengapungen.   
 
Det är stora problem med felparkerade bilar på vägar och vändplatser i området. 
Det skapar problem med väghållningen och de som kör sopbilarna klagar. Vi har 
problem att få entreprenörer att sköta väghållningen pga. detta. De som sköter 
plogningen av vägarna kommer sluta med detta om vi inte bättrar oss. I stadgarna 
står det att det skall finnas p-plats på respektive tomt för familjens bilar.  
Styrelsen kommer ta kontakt med myndigheter för undersöka vilka möjligheter det 
finns för åtgärder. Det diskuterades att man  inte skall ploga de vägar som det står 
parkerade bilar.  

 
 

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. 

 
§ 16. Stämmoordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad. 



 
Vid protokollet   Stämmoordförande  

 
 
 …………………………  ……………………… 

Lennart Bergqvist   Jan-Ove Asp 
 
 
 
  …………………………… ………………………. 
Justeras  Inger  Månsson     Inge Lise Wisley 

  
 
 
 
 
 


