
RANARPS, SEGELSTORPS och ÄNGELSBÄCKS Samfällighetsförening 

 
Protokoll för ordinarie årsmöte den 16:e juli 2014 kl 10.00 i Förslövs Bygdegård 

 

1. Föreningsstämmans öppnande  

Ordförande Lennart Morén hälsade alla välkomna till årets föreningsstämma och 

öppnade mötet. 

 

2. Dagordningens godkännande  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Styrelsens ordförande har ordet 

Ordförande Lennart Morén presenterade vad RSÄ är och vad föreningen har för 

ansvarsområde. 

  

4. Val av ordförande för föreningsstämman 

Till ordförande för stämman valdes Lennart Morén. 

 

5. Val av sekreterare för föreningsstämman 

Till sekreterare för stämman valdes Lena Schertell. 

 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Claes Sieurin och Torbjörn Löhr. 

 

7. Föreningsstämmans behöriga utlysande 

Stämmans behöriga utlysande genom brev till medlemmarna godkändes av stämman. 

 

8. Fastställande av röstlängd  

Mötets närvarolista fastställdes som röstlängd. I listan noterades vilka deltagare som 

representerade samma fastighet eftersom endast en röst per fastighet får avges. 

 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen. Styrelsens arbete redovisades, bla 

har renovering av Tindre- och Hässlevägen gjorts, ny dagvatten brunn på 

Havstensvägen, stor röjning efter stormen Simone samt utjämnande av fotbollsplanen. 

 

10. Ekonomisk redogörelse 

Kassören Göran Brauer redovisade föreningens ekonomi. Det har varit en del problem 

i år att få in årsavgiften. Ekonomin är god och detta mycket pga de extra bidrag som 

inkom för renoveringen av Hovallsvägen, Ökad kostnad för saltning av vägarna, en 

omgång kostar i dag 20 000:-.  

 

11. Revisionsberättelse, fastställande av balans- och resultaträkning samt frågan om 

ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande och frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen togs upp och det godkändes av stämman. Balans och resultaträkningen 

fastställdes och årets resultat balanserades i ny räkning. 

 

12. Ärenden och motioner för behandling vid föreningsstämman  

 Inga motioner har inkommit till styrelsen. 



 Styrelsen informerade om att hundbadet mellan Ranarps- och Segelstorpsstrand 

har utökats efter efter beslut i komunfullmäktige. 

 Styrelsen informerade om att Naturvårdsverket önskar stänga av grusvägen mellan 

hamnen och Segelstorpsstrand och därför önskar att fastigheterna på heden får 

utfart via Stenmalen. Lantmäteriet kallade till sammanträde i januari men inga 

beslut togs. 

 Styrelsen önskade stämmans tydliga mandat för att ta tag i ordningen i området. 

Detta gäller framför allt att varje fastighetsägare inte ska nytja vägmark för 

plantering av buskar, uppställning av soptunnor, parkering av egna bilar mm.  

Stämman gav styrelsen sitt tydliga mandat att ta tag i ordningen. 

 

13. Förslag till verksamhet under resterande 2014 och verksamhetsår 2015 

Extra insatser på Tyle- Ryssberga- Holma- Sällesväg samt Svanstigen. Normalt 

vägunderhåll och underhåll av grönområde. Undersöka kostnad för nya 

områdesskyltar. Önskan från fastighetsägare på Skäragubbensväg att den åtgärdas då 

den är i väldigt dåligt skick. 

 

14. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 

Styrelsen föreslår oförändrat arvode, 34 000:- ( + sociala avg.) 

 

15. Fastställande av budget för 2014, budget för 2015 samt årsavgift för 2015 (se 

baksida) 

Styrelsens förslag till budget 2014 och preliminär budget 2015 godkändes av 

stämman. Årsavgiften för 2015 är oförändrad: 700 kr för bebyggd tomt, 350 kr för 

obebyggd tomt samt 560 kr för bebyggd tomt med utfart mot allmän väg. 

Debiteringslängden var framlagd under mötet. 

 

16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter (mandattid 2 år) 

 Göran Brauer, omval 

 Gösta Sandgren, nyval 

 

           Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter (mandattid 2 år) 

 Mats Jepson 

 

Valberedningens förslag godkändes av stämman. 

 

17. Val av styrelseordförande 

Valberedningens förslag till styrelseordförande (mandattid 1 år) 

 Gösta Sandgren, nyval 

 

Valberedningens förslag godkändes av stämman   

 

  

 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningens förslag till revisorer (mandattid 1 år) 

*    Ola Resvik 

*    Lars Lindholm 

 



Valberedningens förslag till revisorsuppleant (mandattid 1 år) 

*    Torbjörn Löhr 

Valberedningens båda förslag godkändes av stämman. 

 

 

19. Val av valberedning 

Valberedningens förslag (mandattid 1 år) 

*   Bert Stenfelt, omval 

*   Bo Bergström, omval 

*   Richard Killberg, omval 

 

Valberedningens förslag godkändes av stämman 

 

20. Övriga frågor 

Uppmaning om att föreningens hemsida behöver uppdateras oftare. Undran över hur 

många som lämnat sin mailadress, ca 60 % av medlemmarna har lämnat den.  

Önskan om att kunna få autogiro på årsavgiften, detta ska undersökas av kassören, 

Göran Brauer. Kontroll av gatbrunnars utlopp som sträcker sig genom fastighet 5.68 

ska ses över, vem har egentligen ansvaret för att diket där hålls öppet. 

Vägtillsyningsmannen, Kalle, ska undersöka detta. 

 

21. Bestämmande av tid och plats för protokollsjustering och var protokollet anslås 

Sekreteraren ska kontakta justeringsmännen inom en vecka och bestämma tid för 

justering av protokollet. Protokollet ska anslås på RSÄ´s anslagstavla samt på 

hemsidan( www.rsa-samf.se ) 

 

22. Avslutning 

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

           Vid protokollet:    Ordförande: 

 

 

 

            

           Lena Schertell    Lennart Morén 

 

 

          Justeras: 

 

 

     

          

          Claes Sieurin    Torbjörn Löhr 

http://www.rsa-samf.se/

