Protokoll föreningsstämma
Romleborgs samfällighetsförening
Datum: 21 juli 2015
Närvarande: Lundh 1C, Lekang 2, Fredriksson 4, Åstrand 5, Klareng Dale 6, Lantz 9, KempeStolt 10, Malm-Gustafsson 14, Olsson 18, Björkman 19, Fröander 21, Andersson 22,
Björkman 23, Sörebö 25, Thorn-Almqvist 27, Friberg 29, Olsson 31, Östling 35, Johnsson 37,
Forsell 41B, Bentsen 41A, Forsell 43, Nylén 51, Tranell 55, Tranell 57, Stalsberg-Kopperud
65, Bjernstam 71, Cappelen-Smith 81, Boström-Olofsson 83, Bjernstam 85, HedenstedtAppelgren 87, Söderlund-Östling-Kronborg 89, Malmqvist-Dufvenberg 91
1.

Val av ordförande för stämman
Martin Björkman valdes till ordförande för stämman

2.

Val av sekreterare för stämman
Gabriella Olofsson valdes till sekreterare för stämman

3.

Val av två justeringspersoner
Mats Åstrand och Karin Thorn valdes till justeringspersoner

4.

Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsberättelsen anslogs på hemsidan och vid brevlådorna i god tid före stämman.
Revisorerna har inget att anmärka på och föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna året.

5.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet

6.

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga motioner från föreningens medlemmar eller framställningar från styrelsen har
inkommit till årsstämman

7.

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman fastslår att ordföranden ska arvoderas med 10 000 kr, övriga ledamöter samt
revisorer arvoderas med 1 000 kr var.

8.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Ekonomin är stabil. 300 000 kr finns på banken. Förslaget är att budgeten ligger som
tidigare år med debitering 500 kr för bebyggd tomt och 250 kr för obebyggd tomt
(idag finns fyra stycken obebyggda tomter). Utgifts- och inkomststaten och
debiteringslängden fastslås av stämman.

9.

Val av styrelse samt styrelseordförande
Stämman godkänner omval på två år av Martin Björkman (ordförande), Anders
Hedenstedt och Louise Söderlund. Övriga ledamöter i styrelsen, det vill säga Jan Eric

Anderson, Stig Berntsen, Malin Hedenskog och Gabriella Olofsson har kvar ett år på
sina två-åriga mandat.
10.

Val av revisorer och suppleanter
John Olsson och Kent Östling återväljs som ordinarie revisorer. Som
revisorssuppleanter väljs Johan Forsell och Viktor Östling.

11.

Fråga om val av valberedning
Helene Tranell och Karin Thorn väljs till valberedning.

12.

Övriga frågor
1) Arbetsdagen: det var god uppslutning på den första arbetsdagen under
Kristihimmelsfärdshelgen. De som inte deltog då tar kontakt med styrelsen för en
arbetsuppgift. Det blir alltså ingen samling för en andra arbetsdag.
2) Vägen: Vägbulan fungerar bra. Vägen har några gropar som ska fyllas i. Saltning
underlättar väghållningen. Tycker man att det dammar för mycket när man kör är
tipset att lätta på gasen! Styrelsen har ingen särskild ”vägkommitté” – kontakta
någon styrelsemedlem om man tycker att den är gropig eller ta gärna eget initiativ.
Var och en är välkommen att bidra till att fylla i gropar. En grushögar ska läggas
vid tennisbanan för att underlätta frivilliga initiativ.
3) Stranden: Förslag på att harva fler gånger. Svar: det är viktigt att harva tidigt för att
inte harvningen ska bidra till fröspridning. En gång på våren bedöms för tillfället
räcka. Beröm uttrycks för badtrappan. Några fula båtar som aldrig hamnar i vattnet
ska tas om hand av sina ägare, lovas det. På Nödehällans lilla strand (båtviken)
växer det också igen. En grep införskaffas för att hålla undan växtligheten där.
Styrelsen ser över om harvning bör äga rum framöver även på stränderna i
båtviken.
4) Siktstråken diskuteras och styrelsen föreslår att medlemmarna pekar ut träd för
fällning enligt följande ordning: Använd silvertejp och skriv med tusch/vattenfast
penna namn och telefonnummer på de träd som önskas fällda. Prata gärna ihop er
med grannarna om vilka träd som skymmer. Markeringar ska vara gjorda före den
sista augusti. Önskemålen samordnas av styrelsen i samverkan med markägaren.
Valda träd huggs ner under vintern.
5) Rishögen diskuteras och stämman beslutar följande: En tydligare skyltning som
markerar att platsen är till för ris från boende i Romleborg. Tidsbegränsningen tas
bort från skylten. Istället beställs hämtning mot avgift (c:a 5000 kr) när högen är
stor, eftersom den kostnadsfria bortforsling inte äger rum när den efterfrågas. Ett

problem är att riset blockerar diket och skapar översvämning. Ormar trivs också
bra i högen. Styrelsen undersöker möjligheten att anlägga en liten stickväg med
kulvert för diket så att riset ska kunna läggas närmare berget.
6) Påannonseringar:
- Resö Race på lördag den 25/7. Familjen Björkman ordnar.
- Tennisturneringen startar på torsdag den 23/7. Carl och Marie Bjernstam ordnar.
- Romleborg master äger rum på torsdag 22/7. .John Forsell tar emot
anmälningar.
- Ponnyridning ordnas på tisdag 28/7 av Louise Söderlund.
13.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt vid brevlådorna och på nätet.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Sekreterare:

Gabriella Olofsson

Justeras:

Martin Björkman

Mats Åstrand

Karin Thorn

