Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Romleborgs samfällighetsförening
2007-07-17.
§ 1. Martin Björkman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
§ 2. Till ordförande för stämman valdes Martin Björkman.
§ 3. Till sekreterare för stämman valdes John Forsell.
§ 4. Att justera protokollet valdes Malin Hedenskog och Magnus Sörebö.
§ 5. Närvarande : Gunnar Andersson, Bertil Bjernstam, Öyvind Björn, Lena Björkman ,
Christina Björkman, Martin Björkman, Åke Boström, Jan Cappelen-Smith, Kristina
Dufvenberg, Henrik Elinder, Solveig Elinder, Anders Englund, John Forsell,Gösta
Fredriksson, Martin Fredriksson, Andreas Friberg, Charlotta Fröander, Gunnel Gustafsson,
Anne-Merete Hanneborg, Malin Hedenskog, Lars Hedenstedt, Astrid Högenhaug, Agneta
Jacobsson, Bert Johnsson, Lena Johnsson, Mona-Lisa Kardebratt, Alexandra Kronborg,
Inger Källander, Camilla Lundh, Erik Lundh, Lars Malm, Annika Nydell, Bo Nylén, Karin
Nylén, Gabriella Olofsson, John Olsson, Kerstin Olsson, Knut Rabe, Patrik Sjöberg, PerOlof Stolt, Ulf Stuge, Kerstin Svensson, Jens Söderlund, Louise Söderlund, Sven-Olof
Söderlund, Magnus Sörebö, Peter Tengelin, Helene Tranell, Margareta Tranell, Michael
Tranell, Bengt Åstrand, Ann-Marie Åstrand.
§ 6. De nya medlemmarna, familjerna Friberg, Sjöberg och Stuge hälsades hjärtligt
välkomna av ordföranden.
§ 7. Den i förväg utlagda förvaltningsberättelsen ( bilaga ) godkändes och lades till
handlingarna.
§ 8. Revisionsberättelsen ( bilaga ) upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2006.
§ 10. Godkändes följande arvoden för år 2007 till styrelse och revisorer :
Ordföranden 20.000
Övriga styrelseledamöter 2.000
Ordinarie revisorer 500
§ 11. VA-projektet är nu i stort avslutat och en debiteringslängd på återstående kostnader
hade i förväg distribuerats ( bilaga ). I denna hade exkluderats utdebitering av plankostnader.
Debiteringslängden godkändes och utdebitering kommer att ske i höst med sista
betalningsdag 2007-11-01.
§ 12. Den i förväg utdelade driftsbudgeten för 2007 ( bilaga ) godkändes. Utdebitering sker i

höst och sista betalningsdag är även här 2007-11-01.
§ 13. Följande styrelse valdes :
Martin Björkman, ordförande
Anders Hedenstedt
Karin Kempe
Helene Tranell
Dessa valdes ifjol för en två-årsperiod.
Bertil Bjernstam och John Forsell omvaldes för en två-årsperiod.
Camilla Lundh nyvaldes för en två-årsperiod.
Styrelsen har att konstituera sig vid nästa styrelsesammanträde.
§ 14. Till revisorer på ett år valdes Eva Nordling ( nyval ) och Kent Östling ( omval ).
Till revisors ersättare omvaldes på ett år Johan Forsell och Knut Rabe.
§ 15. Till valberedning valdes Jens Söderlund ( omval ) och Lena Björkman ( nyval ).
§ 16. Från föregående års stämma togs ånyo ärendet om ersättning för planarbetet för Resö
12:1 upp. Gösta Fredriksson hade i en skrivelse (bilaga) presenterat sina synpunkter på att
det är rimligt att samtliga fastighetsägare inom planområdet bidrar till del av merkostnaderna
för planarbetet.
Föreningen kan inte rent juridiskt utdebitera några kostnader på medlemmarna i detta
ärende. Men styrelsen liksom ett flertal talare uttalade och rekommenderade medlemmarna
att det var rimligt och moraliskt rätt att till Gösta Fredriksson inbetala 3.000 per fastighet
inom planområdet. John Forsell meddelade att hans avsikt är att förhandla med Gösta
Fredriksson om bidrag till plankostnaderna för hans nya tomt.
Gösta Fredrikssons bankgiro är 603-4482.
§ 17. Ordföranden meddelade att han varit på vägförrättning med Vallbostrands vägförening
angående asfaltering av sträckan Stora vägen-Postlådorna. Kostnaderna blir ca 100.000
varav 67 % faller på Romleborg. Det blir ca 1.000 per fastighet. Kostnaden är inbakad i
budgeten för 2007.
Stämman godkände föreslagen åtgärd. Arbetet kommer att utföras hösten 2007.
§ 18. Styrelsen fick i uppdrag att arrangera för två 30-skyltar vid infarten till
Romleborgsområdet. Flera mötesdeltagare vädjade om måttliga farter både hos bilister,
flakmopedister och andra fordonsförare.
§ 19. Styrelsen hade rekommenderat att stenbryggan vid Carlssons udde renoveras och görs
säker inte minst för barnen. Stämman var positiv.
Gösta Fredriksson undersöker möjligheterna till renovering av träbryggan.
Den arbetsgrupp som styrelsen tillsatt med uppgift att se över området vid den s.k.
Malmqvistska bryggan fortsätter sitt arbete och strävar efter att om möjligt hitta nya

båtplatser.
§ 20. Den s.k. hundförbudsfrågan på stranden orsakade livlig debatt. Sekreterarens enda
slutsats från stämman är att sunt förnuft och gott omdöme får iakttas i denna fråga liksom i
många andra liknande ärenden.
§ 21. Lars Hedenstedt utsågs till föreningerns sakkunnige och informatör i frågor som rör
TV, telefoni, bredband etc. inom området. Den snabba utveckligen inom dessa områden gör
att stämman intog attityden " wait and see ".
§ 22. Skogskommittèn kallar till allmän arbetsdag onsdagen den 25 juli med start kl. 10.00
och några timmar framåt. Uppgifterna är främst att samla ihop och köra bort ris, grusa
vägarna och umgås. Ta med kaffekorgen ! Gemensam fika på Carlssons udde eller vid
tennisbanan beroende på väderlek. Ordföranden engagerar Roy Lantz.
§ 23 Pålystes golfturneringen den 26 juli ( anmälan till John Forsell ) tennisturneringen (
anmälan till Michael Tranell) och Resö Race 28 juli ( anmälan till Malin Hedenskog/Björn
Holmberg ).
§ 24. Med anledning av inbrott och skadegörelse i närheten av vårt område uppmanade
ordföranden oss alla att vara uppmärksamma på ovanliga beteenden etc och att utöva en
stark grannsamverkan.
§ 25 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman för avslutad.
Dag som ovan
John Forsell sekreterare

Justeras : Martin Björkman, Malin Hedenskog, Magnus Sörebö

