
Lycke Samfällighetsförening 
 

Protokoll från årsstämman  

Söndagen den 16 juni 2013 

 

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. Lennart Bergqvist valdes till sekreterare.  

 

§ 6. Erhard Ollinger och Inge-Lise Wilsly valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 7. Jan-Ove Asp föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och Inge-Lise Wilsly 

revisionsberättelsen. Konstaterade att allt var i god ordning. (Bilaga 3) Samtliga 

godkändes. 

 

§ 8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.   

 

 § 9. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.  

 

 Styrelsen har 2 motioner. 

Motion 1. 

Det belopp som uttaxeras för respektive medlem skall vara inbetalt till föreningen 

senast 31 juli 2013 annars tillkommer en förseningsavgift på 50:- kronor. Betalas då 

inte i rätt tid, senast 15 augusti , kommer betalningen att lämnas till Kronofogden 

för indrivning. Stämman godkände detta. Bilaga 4. 

Motion 2. 

Angående norra och södra anslutningsvägarna till väg 21677. Styrelsen fick 

godkännande av stämman att genomföra ombyggnaden och godkännandet gäller 

under 2 år. Bilaga 5 

  

§ 10. Ingen ersättning skall utgå till styrelse och revisorer.  

 Kassörens ersättning blir samma som tidigare.   

 

§ 11. Styrelsens förslag till budget och debitering är utskickad med kallelsen till 

årsstämman. (Bilaga 6.) 

Stämman godkände förslaget till budget. 

 



 

§ 12. Val av styrelseordförande och styrelse. 

 Ordförande, Jan-Ove Asp. 1 år , kvarstår.  

 Vice ordförande, Kim Nygård,  2 år ,omval. 

 

 Styrelse 

 Inger Månsson, ledamot, 1 år nyval .  

 Frede Jensen, ledamot,  2 år, omval. 

 

  Suppleanter 

 Leif Hansson, suppleant, 1 år, omval. 

 Jeanette Karlsson, suppleant, 1 år, nyval. 

 

§ 13. Val av revisorer. 

 Inge-Lise Wilsly, 1 år,  kvarstår. 

Flemming Petersen, 2 år, nyval. 

 

 Revisorsuppleanter. 

 Nils Jörgensen, omval , 1 år . 

 Pia Morte`n, nyval,  1år. 

   

 

§ 14.  Val av valberedning.   

 Finn Jensen , omval 1 år. 

 Minna Jensen, 1 år, omval. 

 

§ 15.  Protokollet kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlan vid sjön och föreningens 

hemsida.  

  

§ 16. Ordföranden Jan-Ove Asp tog upp den dåliga uppslutningen och det lilla intresset 

för de aktiviteter som anordnas i föreningen. Kräftskivan i fjor kom 28 st inkl. 

styrelse och barn. Lycke fiskedag, där stugägarna fiskar gratis och vi grillar korv, då 

kom 16 st inkl. styrelsen. Boulebanan som man lagt ner en massa jobb och 

iordninggjort finns aktiviteter varje lördag, är också litet intresse, osv. 

 Det ligger en massa jobb att anordna dessa aktiviteter och det kostar pengar.  

 Blir det inte större intresse så kommer dessa aktiviteter att läggas ned.  

 

 Paul- Erik Farup tog upp att det ser ut som skrotupplag på flera ställen. Det står 

skrotbilar på flera ställen, gamla kylskåp osv. Det diskuterades också att det står 

parkerade bilar på vägar och vändzoner lite här och var. Denna fråga har 

diskuterats många gånger och flera har fått påpekande om detta utan att det gett 

något resultat. Det kom upp en ide` om man inte kan sätta upp P-skyltar vid 

inkörslarna till området och då behöver man inte sätta upp så många. Om detta går 

finns det möjlighet att ha stöd från myndigheterna att sätta p-böter osv.  

 Styrelsen undersöker och återkommer i frågan.  

 

 

   

 



Stämmoordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman 

avslutad. 
 

Vid protokollet   Stämmoordförande  

 

 

 …………………………  ……………………… 

Lennart Bergqvist   Jan-Ove Asp 

 

 

 

  …………………………… ………………………. 

Justeras  Erhard Ollinger     Inge- Lise Wilsly 

  

 

 

 

 

 


