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Ringsjöhöjdens vägförening - Ärsstämma

Dag: 2OL7-03-12
Tid: 11.00
Plats: Sätoftaskolans matsal, Höör

Dettagare:
24 fastigheter
Kent Staaf, styrelseordföra nde
Sa ra h Nystedt, styrelseleda mot, till ika sekretra re
Ja n-Ol le N ilsson, styrelse ledamot, til lika vägansva rig
Gisela Petersson, kassör
Mathias Magnusson, valbered ning
Sven Pettersson, valberedning

Kallade/ förhindrade att näruara:
313 fastigheter
Antal fastighetsägare
Jonny Johansson, styrelseledamot
Axel Plantin, styrelseledamot
Åse Alexa ndersson, styrelsesupplea nt
lngrid Syr6hn Magnusson, styrelsesuppleant
Thord Nihl6n, revisor
Mikael Andersson, revisor
Kristina Patron von Eggers, revisorssuppleant
La rs Almroth, revisorssuppleant

Bilagor:
1 Förslag till dagordning för föreningsstä mma 2OL7

2 Verksamhetsberättelse för år 2016
3 Resultatrapport
4 Balansrapport
5 Revisionsberättelse
6 Motion, En trafiksöker och trevlig infart till Ekbocken och-Ringsjöhöjden
7 Förslag till verksamhetsplan för är 2OL7

8 Förslag till Budget 2017
9 Förslag till Långtidsbudget 2OL7 - 2023
10 Förutsättningar för stadsbidrag

§r
lnledning alstämmans öppnande" i

Styrelseordförande, Kent Staaf hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
b) Godkännande av kallelseförfarandet
Ka llelseförfa ra ndet godkä ndes.
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§z
Fastställande av
röstlängden Röstlängden fastställdes till 6 röster per åretruntfastighet,

motsvarande grön röstlapp och l" röst per obebyggd fastighet,
motsvarande gul röstlapp.
Vid röstning för beslut av kostnadsfrågor motsvarade grön 5 röster och
gul motsvarade 1 röst. Vid personval räknades 1 röst per fastighet.
Totalt 24 fastigheter representerade varav 23 med grön röstlapp och 1
med gul röstlapp.

§r
Valav ordförande för
årsstämman Till årsstämmans ordförande valdes Kent Staaf.

§e
Val av sekreterare för
årsstämman Till årsstämmans sekreterare valdes Sarah Nystedt.

§s
Val av justerare tillika
rösträknare Till årstämmans justerare, tillika rösträknare valdes Magnus Lindstedt

och Mathias Magnusson.

§s
Dagordning Dagordningen (se bilaga 1)godkändes isin helhet.

§z
Verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för är 2OLG (se bilaga 2) redovisades

av Kent Staaf.
Beslut: Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för år
2016 till handlingarna.

§e
Resu ltat- och balansräkning
för 2016 Gisela Petersson redovisade resultat- och balansrapport (se bilaga 3 och

4) för räkenskapsåret 2016.
Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansrapport för
räkenskapsåret 2016. i

§g
Vinstdisposition Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel
om 376 382 kr fördelas så att:

. ,l

320 000 kr överförs till fondavsättning 320 000 kr
lngående balans 787 549kr
Så att ny behållning på kontot blir 7 tO7 549 kr

56 382 kr överförs till eget kapital
lngående balans

56 382 kr
104 594 kr
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Så att ny behållning på kontot blir 760 976 kr

Beslut: Årstämman biföll styrelsens förslag till vinstdisposition.

§10
Revisionsberättelsen Då ingen av revisorerna närvarande lästes revisionsberättelsen för år

2016 (se bilaga 5) upp av Kent Staaf.
Beslut: Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen för år 2016 till
handlingarna.

§11
Ansva rsf ri het för styrelsen
för verksamhetsåret 2016 Underlag: I revisionsberättelsen för är2OL6 (se bilaga 5)föreslog

revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen för är 2OL6.

Beslut: Stäm ma n beviljade styrelsen a nsva rfrihet för verksam hetså ret
20L6.

§12
Framställning från styrelsen
och motioner från
medlemmar Underlag: Motion avseende En trofiksiiker och trevlig infort till

Ekbocken och Ringsjöhöjden (se bilaga 5).
Diskussion: Styrelsen yrkade avslag på motionen
Röstning genomfördes med resultatet: 11-5 röster för avslag och 6 röster
för bifall.
Beslut: Stämman avslog motionen.

§13
Ersättning till styrelsen och
revisorerna Underlas: En fastishetsäsarare vid stämman föreslos föliande motionUnderlag: En fastighetsägarare vid stämman föreslog följande motion

Ämbete
Ordförande

Hö

L 500 krlår
1 000 krlår
1 000 krlår
100 krlmöte
100 krlår

Nytt arvode

19 500 krlår
6 600 krlår
2SOOkrlär

200 krlmöte
6O0 krlär

Ledamot, sekreterare
Ledamot
Suppleant
Valberedni
Beslut: Stämman biföll motionen.

för höinine av stvrelsearvoden:

§14
Verksamhetsplan 2017 Kent Staaf läste verksamhetsplanen för år 2017 (se bilaga 7).

Beslut: Stämman godkändes och fastställdes verksamhetsplanen för år
2077.

§15 )

Utdebite ri n g 2O17, budget
2017 samt fastställande av
debiteringslängden Underlag: Röst och debiteringslängd där andelsavgiften föreslås till 350:

-/a nde l. Andelsfördel ning ä r e nl igt följa nde :

1 a ndel/obebyggd fastighet
3 a nde la r/fritidsfastighet
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6 a ndela r/åretruntfastighet.
Beslut: Debiteringslä ngden faststä lldes i föreligga nde skick. Stä mma n
beslutade om oförändrad utdebitering, dvs 350 kr/andel.
Underlag: Förslag till budget för är 2OL7 (se bilaga 8) presenterades av
Kent Staaf, Gisela Petersson och Jan-Olle Nilsson. Gisela Peterson
påpekade att budgeten fått mindre förändringar eftersom stämman
beslutat om höjda styrelsearvodena.
Beslut: Stämman beslutade om att anta budgetförslaget och där med
fastställdes budgeten för är 2077.

§16
Långtidsbudget2OLT -2023 Underlag: Styrelsens förslag för ambitioner för Ringsjöhöjdens

vägförening tydliggjorda i en långtidsbudget för 2077-2023 (se bilaga 9)
presenterades av Kent Staaf.

Diskussion: Styrelsen skall inför nästkommande årsmöte arbeta med att
Ringsjöhöjden och Ekbackens vägnät ingår i långtidsbudgeten.
Beslut: Stämman beslutade att anta långtidsbudgetförslaget.

§17
Val av styrelse Underlag: Valberednings styrelseförslag vid årsstämman är 2OL7 fölierUnderlag: Valberednings styrelseförslag vid årsstämman är 2OL7 följer

Ämbete PeriodVald

Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, vägansvarig
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Kent Staaf
Sarah Nystedt
Jan-Olle Nilsson

Jonny Johansson
Axel Plantin
Åse Alexandersson
Magnus Lindstedt
Peter Eriksson

Omval2 år
1 år kvar
l- år kvar

Omval2 år
Omval2 år
Ornval 1år
Nyval 1 år
Nyval 1 år

enligt nedan:

Beslut: Stämman beslutade att välja i helhet enligt valberedningens
förslag.

§18
Valav revison

vid årsstämman år 2017 fölier nedan:

Ri ngsjöhöjdens Vägfö rening
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§1s
Va! av valberedning

Protokoll Årsstämma
L70372

Beslut: Stämman beslutade att välja revisorer samt revisorssuppleanter
i helhet enligt valberedningens förslag.

'! 

|

Underlag: Valberednings förslag till valberedning för är 2OL7 följer

Underlag: Va lbered nings förslag för revisore r sa mt revisorssupplea nter

Ämbete Nuvarande Period
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Thord Nihlen
MikaelAndersson
Kristina Patron von Eggers

Lars Almroth

1 år kvar
Omval 1år
Omval 1år
Omval 1år

Valberedningsmedlem
Valberedningsmedlem
Valberedni

Sven Pettersson
Mathias Magnusson
Vakant

Omval 1år
Omval 1år
Nyval 1 år

enligt nedan:
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Diskussion: Då valberedningen yrkade på att få mandat att under året
få tillsätta den vakanta platsen utan att valet föregås av varkeri styrelse-
eller årsmöte. Detta for att underlätta valberedningens arbete.
Beslut: Stämman beslutade att välja valberedning i helhet enligt
valberedningens förslag samt att bifalla valberedningens yrkande om
att valberedningen får, utan att föregås av styrelse- eller årsmöte
tillsätta sin vakanta plats under äret2OL7.

§20
Stadsbidrag Underlag: Styrelsen yrkar på att Ringsjöhöjdens vägförening söker

stadsbidrag för sina vägar.
Beslut: Stämman bifaller att föreningen ska söka stadsbidrag för
vägarna.

§21
Kontaktperson och
bidragsmottagare Underlag: Vid ansökan av stadsbidrag (se § 20) för Ringsjöhöjden

vägförening vägnät måste stämman utse en kontaktperson samt
bid ragsmottaga re för stadsbid raget.
Diskussion: Stämman föreslår Kent Staaf som kontaktperson och
bid ragsmottaga re för stadsbid raget.
Beslut: Stämman beslutar att Kent Staaf skalvara kontaktperson och
bidragsmottagare för stadsbidraget.

§22
Förutsättningar för
stadsbidrag Underlag: Stämman delges förutsättningarna för stadsbidrag (se bilaga

10).

Beslut: Stämman beslutar att godkänna förutsättningarna för att få
stadsbidrag

§23
övriga frågor a) Altmän diskussion om fastighet

Diskussion: AlImän diskussion om fastigheten "Lillskogen" om huruvida
fastigheten kommer att bebyggas med bostäder eller ej och att
styrelsen undersöker ärendet vidare för utredning av ev. tillfartsvägar
etc. 

,

b) tnformation från styrelsen
Diskussion: Styrelsen får ofta frågor om farthinder på de olika vägarna
utan hänvisar till blomsterlådor som fås från kommunen.
c) lnformation från styrelsen
lnformation: Styrelsen meddelar att vägarna är bokade till att sopas till
påsk. Uppmaning att vänligen underlätta för sopningen.
d) A!!män diskussion om Biologisk mångfald
Diskussion: Biologisk må.ngfald ocH plan för grönytor och grönområden
förslogs. Diskussionen mynnande ut i att frågan förs vidare till berörda
villaföreningar och att fråga tas upp igen vid nästkommande årsmöte år
20L8.
e) Möte med ansvariga politiker
Underlag: Den 25 maj år 2016 bjöd arrangerade styrelsen ett möte där
ansvariga politiker i Höörs kommun bjöds in för att möjligge föreningens

iLb{ }^L lg 1l/
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§24
Årmötesprotokollets
tillgänglighet

§2s
Mötet avslutas

Soroh Nystedt, sekretero re

Magnus Lindstedt
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medlemmar att få ställa frågor och få svar på funderar kring bl.a.
eventue llt kom m unens överta g underhå llet för vägfören ingens vägnät.
Politikerna skulle lämna svar på en delav det som tog upp på mötet
men trots påminnelser från styrelsen är så inte vara fallet.
Diskussion: Stämman önskar svar från politikerna samt ett nytt
uppföljningsmöte med tilltalade. Ärstämman önskar att styrelsen
arbetar vidare med att få svar men även med att boka in ett nytt
uppföljningsmöte.
En fastighetsägare menar även på att "situationen kring hemmen" bör
tas upp med politikerna och hänvisar till en incident i slutet av år: 2015.
Stämman diskuterar vidare om att frågan gällande hemmen inte är en
fråga för vägföreningen men att Jan Gayen och Kaj Olsson tillsammans
arbetar vidare med "situationen kring hemmen".
Beslut: Stämman gav styrelsen i uppgift att försöka få av politikerna
svaren från föregående möte samt att boka in ett uppföljningsmöte
snarast.

Enligt stadgarna skalljusterat protokoll för årsstämman finnas
tillgängligt inom 2 veckor från det att årsstämma hållits.
Beslut: Stämman beslutade att senast den 26 mars 2017 skall justerat
protokoll från stämman finnas tillgängligt.

Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

/6,)
Justeras
Ke nt Sta af , m öte s o rdfö r a n d e

Mathias Mognusson


