
Stora Hults Strands Samfällighetsförening
Långabrovägen 5, 266 51 Vejbystrand

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Förslövs bygdegård 2022-07-20

Närvarande: 29 personer

Sammanträdets öppnande

Ordförande Sören Andersson förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av kallelsen

Kallelsen till årsmötet godkändes.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för årsmötet godkändes.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Sören Andersson respektive
Gunnel Jacobsson.

5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet

Till justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet valdes Hans Westman och Åke
Hermansson.

6. för det gångna 
resultatdisposition

samt förslag till

Lars Bille rapporterade från verksamhetsberättelsen samt berättar att vi anlitar 3
entreprenörer med vilka vi muntligen förlänger avtalen årsvis.

Frågor som uppkom var bla

Ängen mellan Idas väg och Pillas väg håller på att bli skog med träd i manshöjd.
"Det känns som om området är glömt". Vi undersöker och tar upp detta i styrelsen.

Det erinras att vi inte svarat på inkommet mail 2022-02-28 angående att Wtgforss
äng är övervuxen med sly. Vi missade att ta upp detta på styrelsemötet 2022-05-22
så frågan tas upp på nästkommande styrelsemöte.

Fråga om avrinningen från Fäladen uppkom. Kommer att åtgärdas med
slamsugning.

Ordförande läser upp förslaget till resultatdisposition.



Ordföranden läser upp balansräkningen.

Samtliga handlingar godkändes.

Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelsen är utsänd med kallelsen samt upplästes delvis. Beslöts bevilja

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Beslöts att arvoden skall utgå oförändrat enligt nedanstående

Ordförande 3500 kr/år Sekreterare 2000 kr/år

Kassör 5000 kr/år Verkställande 3500 kr/år

Revisorsarvode 900 kr/revisor/år

Mötesarvoden 300 kr/möte

Beordrat uppdrag 125 kr/timme

9. av styrelsens förslag till åtgärder för verksamhetsåret

2022-2023

Lars Bille redogjorde för förslaget.

Styrelsens förslag till åtgärder godkändes.

IO. Fastställande av styrelsens förslag till budget 2021-2022 samt förslag till

debiteringslängd/avgift

Ordförande redogjorde för förslaget till budget. Förslaget godkändes liksom

medlemsavgiften nedan.

Debiteringslängd: Bebyggd fastighet 1000kr

Obebyggd fastighet 500kr

LM fastigheter 750kr/lägenhet

Betalning av medlemsavgiften skall ske senast den 15 september 2021.



11. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

Ordinarie styrelsemedlemmar
Sören Andersson, omval på ett år till 2023
Gun Erhardt, vald till 2023
Gunnel Jacobsson, omval på två år til!2024
Lars Bille, omval på två år till 2024
Mikael Westerlind, omval på två år till 2024

Suppleanter
Claes Nerhagen, omval på ett år till 2023

Claes Åkerman, omval på ett år till 2023

Gun Hiselius, omval på ett år till 2023

Mats Andersson, omval på ett år till 2023
Hans Westman, omval på ett år till 2023

Suppleanterna inträder i den ordning de är valda.

12. Val av ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte

Sören Andersson valdes som ordförande.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ordinarie revisorer
Christian Bjärtun, omval på två år 2024

Gunnar Barkman, vald till 2023

Suppeanter
Bengt Hellström, omval på två år till 2024

Ola Hector, vald till 2023

14. Val av valberedning

Inger Svensson, sammankallande
Ingrid Knutsson-Hall
Vakant

Valberedningen står till styrelsens förfogande i ett år.

15. Information om årsmötesprotokollets tillhandahållande

Årsmötesprotokollet finns tillgängligt på föreningens hemsida och anslagstavla samt

hos föreningens sekreterare och kassör senast den 3 augusti.

16. Motioner

Inga motioner har inkommit.

Erinras om att eventuella motioner skall vara inlämnade senast under april månad.



17. Övriga frågor

Ordföranden informerade om vilka regler som gäller för växtligheten längs våra

vägar. Påpekades bl a att s k sikttrianglar även gäller inom egna tomten.

Angående samverkan med byalaget så har ordföranden och representant för

byalaget en bra kommunikation. Kostnader för saltning av allmänningen och

dikesrensningar fördelas mellan berördaemed 1/2 vardera.

Konstateras att antalet djur som betar blir mindre och mindre. Håkan Björkman

informerar att det kommer getter till fäladen.

Regler för parkering på gatorna efterlyses. Ordföranden meddelar att då behövs

skyltning i båda ändar av vägama och sedan skall det ses till att reglerna efterlevs.

Vägföreningen påtalar om parkering sker på våra park- och grönområden.

Parkeringen på allmänningen upplevs problematisk. Ordföranden påpekar att

allmänningen inte ingår i vägföreningens område.

18. Årsmötets avslutande

Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet 2022-07-22

Gunnel Jacobsson
Sekreterare

Justeras:

Hans Westman

Sören Andersson
Ordförande

Åke Hermansson


