Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Yngsjöstrands Samfällighetsförening
den 24 juli 2022 på Furuboda kursgård
Närvarande: Styrelsen och ca 140 medlemmar enligt särskild förteckning.
Ordförande Christina Håhus förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
§1

Dagordningen godkändes.

§2

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§3

Sex fullmakter har inlämnats och godkänts. En motion har inlämnats.

§4

Till ordförande för mötet valdes Anna Luvö och till sekreterare Bengt Ring.

§5

Till att justera dagens protokoll valdes Magnus Fjelkner och Åsa Hansson.

§6

Resultat och balansräkningen för 2021 redovisades och godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 redovisades och godkändes.

§8

Revisorernas berättelse för 2021 redovisades och godkändes.

§9

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2021.

§ 10 Val av styrelse och övriga funktionärer:
Till ledamöter på två år valdes Ulla Castefelt (nyval), Peter Nygren (nyval).
Till ordförande på ett år valdes Jim Engberg.
Till ersättare i styrelsen valdes Bengt Ring (nyval), Katarina Nilsson Helander
(omval) och Ulf Johansson (nyval).
Till revisorer omvaldes Anders Isacsson och Anders Erlandsson.
Till revisorsersättare valdes Ingvar Bruhn (omval) och Peder Hoff (nyval).
Till valberedning valdes Christina Håhus och Helene Leandersson.
§ 11 Stämman beslöt att ersättningen till styrelsen under 2023 skall vara 20 000 kronor.
Revisorerna har 200 kronor vardera som enligt önskemål skänks till
Sjöräddningssällskapet. Bilersättning utbetalas enligt det statliga reglementet.
§ 12 Ulf redovisade genomförda och planerade vägarbeten.
• Snöröjning, grusning, sopning och gräsklippning har genomförts vid behov.
• Röjning av träd, grenar och buskage längs vägarna har genomförts.
• Vägguppen på Rönnows väg och Fågelvägen har förlängts.
• Pollare har monterats på Rönnows väg och Aspvägen för att förhindra trafik
ner till stranden.
• Farthinder har monterats på Abborrvägen, Braxenvägen och Flundrevägen.
• Rönnows stig har fått nytt slitlager med grus.
• Fastighetsägare med hörntomt har ansvar för att buskage och träd inte
skymmer sikten (10 m i sida och 80 cm i höjd).
• Stämman beslöt enligt styrelsens förslag till rullande 5-årsplan.
§ 13 Peter och Katarina redovisade genomfört arbete på grönområdena.

Styrelsen har i år på förslag från Peter och Katarina beslutat att fälla och såga upp
65 döda och skadade träd. Gagnvirket har lagts upp enligt anvisningar från
Vattenverket.
§ 14 Peter och Katarina redovisade vilken uppstädning som genomförts inom
området:
Vid ”Vårstädardagen” den 14 maj deltog ca 60 medlemmar som tog bort nedfallna
grenar av varierande storlek i grönområdena och längs vägarna samt städade
stranden. Avfallet har samlats ihop och skall transporterats bort av Skånefällaren.
Dagen avslutades med korvgrillning på stranden.
§ 15 Jim informerade om föreningens hemsida. Styrelsen har börjat samla in
mailadresser. Anmälan kan göras på kontaktuppgifter@yngsjostrand.se.
§ 16 Ewa informerade om budget för 2023.
Stämman beslöt om utgifts- och inkomststat för 2023 och beslöt enhälligt att
utdebiteringen för 2023 fördelas enligt följande: permanentboende 1.000:-,
fritidsboende 500:- och obebyggd tomt 250:-.
Debiteringslängden fanns tillgänglig vid stämman.
Stämman fattade beslut om sista betalningsdag för uttaxering enligt
debiteringslängd 2023.
§ 17 Övrigt
- Motion om att asfaltera Rönnows stig drogs tillbaka, varför den inte
behandlades.
Frågor/Påpekande:
- Skadat gupp på Lillsjö väg. Lillsjö vägs vägförenings ansvar.
- Behov ett gupp på Papegojväen. Motion till nästa stämma.
- Asfalt krackelerar. Reparation efter 5-årsbesiktning.
- Tunga transporter som skadar vägen. Den som orsakar skadan skall återställa
vägen i ursprungligt skick.
- Oljedropp från lastbilar/lastmaskiner. Olja som inte avdunstar skall åtgärdas
av chaffören.
- Rotgenomslag. Inom 5 år garantiarbete. I framtiden styrelsens ansvar.
- Cementringar. Tillhör föreningen.
§ 22 Då inget ytterligare förekom tackade ordföranden för visat intresse och förklarade
stämman avslutad. Bengt avslutade med att avtacka Cinna och Peter.
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