
 PROTOKOLL 

fört vid ordinarie årsstämma med  

Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

(inkl Avlopp 2, GA 3) 

2014-03-30 

 

Plats: Klingavälsgården, Karup 

 
 

 

1. FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE 

Ordföranden Göran Norberg förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.  

 

Det antecknas att debiteringslängder för år 2014, avseende både Fritidsföreningen och  

Avlopp 2, finns framlagda och är tillgängliga för granskning av stämmodeltagarna, se  

bilaga 1, samt att debiteringslängderna omfattar förteckning över andelsägare och 

fastighetsbeteckningar. Det antecknas vidare att andelstalet är 1, vilket innebär att samtliga 

fastigheter omfattar 1 andel av den totala uttaxeringen, att styrelsens förslag till årsavgifter är 

(2 500 kr för fritidsföreningen och 2 800 kr för avlopp 2) samt att årsavgifterna skall vara 

föreningen tillhanda senast den 30 april 2014 avs. Fritidsföreningen och senast den 31 maj 

2014 avs. Avlopp 2).  

 

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 

Till ordförande för stämman väljs Göran Norberg och till sekreterare Eva Andreassen.  

 

3.  FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR 

Det antecknas att avprickning av närvarande röstberättigade medlemmar har gjorts på aktuell 

medlemsförteckning, se bilaga 1, och att antalet röstberättigade deltagare räknats samman till 

55 st. varav tre medlemmar via fullmakter. 

 

4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Det antecknas att styrelsens förslag till dagordning skickats till medlemmarna tillsammans 

med kallelsen till årsstämman. 

Ordföranden föreslår att frågor kring det gångna årets verksamhet och frågor som kan beröra 

2014 års budget, ställs i samband med genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse och 

budgetförslag.. 

 

Stämman godkänner den föreslagna arbetsordningen och fastställer dagordningen 

 

5. FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING 
Det antecknas att kallelse till årsmötet enligt stadgarna skall vara medlemmar tillhanda senast 

14 dagar före årsstämman.  

Årsstämman fastställer att kallelse skett i behörig ordning. 

 

6. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE. 

Bertil Åkerlund och Jan Olsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. Till rösträknare väljs revisorerna Jonny Nilsson och Göran Kristoffersson.
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7. STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSER FÖR 2013 

Det antecknas att föreningens verksamhetsberättelse (inkl Avlopp 2) för 2013 med därvid 

fogade bilagor, se bilaga 3 samt revisorernas berättelse för 2013, se bilaga 4, har varit 

utsända tillsammans med kallelsen till årsstämman. 

 

Inga frågor ställs i anledning av innehållet av verksamhetsberättelsen och revisorernas 

berättelse för 2013. 

                                      
Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse samt fastställer 

resultat- och balansräkningar för 2013 . 

 . 

8. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013 och att verksamhets- 

berättelsen och revisionsberättelsen för nämnda år läggs till handlingarna. 

                   

9. FRÅGA OM ARVODE TILL STYRELSE, REVISORER OCH TILLSYNSMÄN 

FÖR 2014. 

I styrelsens budgetförslag för 2014 som ingår i verksamhetsberättelsen för 2014, är arvoden 

upptagna till 140 000 kr för Fritidsföreningen och till 55 000 kr för enheten Avlopp 2.  

I beloppet för Fritidsföreningen ingår 9 000 kr avseende tillsyn för verksamheten Dränering 

vilken fr.o.m 2014 ska ersättas som en särskild enhet. Enheten Dränering har tidigare ingått i 

enheten för Vattenverk. I beloppen ingår i övrigt inga höjningar. 

 

Stämman godkänner arvodesbeloppen att fritt fördelas mellan styrelseledamöter, 

styrelsesuppleanter, tillsynsmän och revisorer m.fl.  

 

10 a) och b) BESLUT OM BUDGET OCH DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2014. 

Det antecknas att budgetförslag för 2014 avseende såväl Fritidsföreningen som Avlopp 2 är 

intaget i verksamhetsberättelsen för 2013, vari medlemsavgifterna avseende Fritidsföreningen 

för 2014 beräknas till 2 500 kr och för Avlopp 2 till 2 800 kr, d.v.s. oförändrade belopp i 

förhållande till 2013. 
 

Årsstämman godkänner de angivna medlemsavgifterna. 

 

Årsstämman beslutar att godkänna styrelsens budgetförslag och debiteringslängd för 2014

             

     

11. STADGEENLIGA VAL 

Det antecknas att styrelsen består av fem styrelseledamöter, varav en ordförandepost, och två 

suppleanter samt att ordföranden Göran Norberg och suppleanten GunBritt Rimpler meddelat 

att de inte ställer upp för omval. 

 

Dan Berg, sammankallande i valberedningen, föredrar valberedningens förslag enligt 

följande: 

 

a) ordförande för 2 år 

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Mayvor Johnsson till ordförande 

för 2014 och 2015. 



 

 

      s 3 

b) en ordinarie ledamot för 2 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Eva Andreassen (omval) för 2014 

och 2015. 

       

c) en suppleant för 1 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Ulla Svensson (omval) till 1:e 

suppleant för 2014. Ytterligare en suppleant väljs efter omröstning, se nedan. 

         

d) två revisorer för 1 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Jonny Nilsson (omval) och Göran 

Kristoffersson (omval) till revisorer för 2014. 

 

e) en revisorsuppleant för 1 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Per Hansson (omval) till 

revisorsuppleant för 2014. 

 

Samtliga är tillfrågade och har förklarat sig villiga att ta på sig resp. uppdrag. 

 

Mayvor Johnsson har varit ordinarie ledamot och vice ordförande i föreningen sedan 2013 då 

hon valdes på två år. Eftersom hon nu valts till ordförande i föreningen ska ett kompletterande 

val av en ordinarie styrelseledamot för ett år väljas. Dessutom ska en suppleant för ett år 

väljas. 

 

Det har begärts sluten omröstning av dessa val. Det antecknas att röstberättigade medlemmar 

på stämman har tilldelats lappar med namn på de personer som anmält intresse för 

styrelseposter i föreningen, vilka är Cony Brink, Marie Lanemark, Sven-E Andersson och 

Tony Malmqvist. 

 

Cony Brink, Marie Lanemark och Tony Malmqvist gör en kort presentation av sig själva för 

mötesdeltagarna. 

Sven-E Andersson, som inte är närvarande, har skickat en skriftlig presentation av sig själv. 

Presentationen föredras av ordföranden. 

 

Sluten omröstning äger rum betr. kompletterande val av en ordinarie styrelseledamot 

för ett år. 

Efter räkning av rösterna (totalt 52 röster) har Tony Malmqvist fått flest antal röster (22 st). 

Tony Malmqvist väljs till ordinarie ledamot i föreningen för 2014. 

 

Sluten omröstning äger rum betr. val till suppleant i styrelsen för ett år. 

Efter räkning av rösterna (totalt 50 röster) har Marie Lanemark fått flest antal röster (26 st). 

Marie Lanemark väljs till andre suppleant i styrelsen för 2014. 

 

f) tre medlemmar till valberedningen för ett år 

På förslag av styrelsen beslutar årsstämman att välja Dan Berg, Lisbeth Eriksson-

Hammarberg och Susanne Aspegren (samtliga omval) till valberedning för 2014, varav Dan 

Berg ska vara sammankallande. 

Samtliga har förklarat sig villiga att åta sig angivna uppdrag i valberedningen  
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Ny tillsynsman 

Medlemmarna informeras om att en ny tillsyningsman för Vattenverket tillsatts fr.o.m. den 1 

februari 2014, då Claes Berntsson lämnade detta uppdrag. Den nye tillsyningsmannen för 

Vattenverket heter Bengt Mibesjö, vilket medlemmarna informerats om i Karupsbladet som 

utkom i december 2013. Tel.nr till Bengt är 0708-136601) 

 

Bengt Mibesjö gör en kort presentation av sig själv inför medlemmarna. 

 

12. MOTIONER OCH SKRIVELSER 
 

Det antecknas att medlem enligt föreningens stadgar genom motion kan väcka förslag rörande 

föreningens verksamhet och att motion som ska behandlas på ordinarie årsstämma skall vara 

styrelsen tillhanda senast under januari månad och vara undertecknad. Icke undertecknad 

skrivelse eller motion tas inte upp. 

 

Det antecknas att en motion angående hundrastgård inkommit samt att denna varit bifogad 

årsmöteshandlingarna till medlemmarna. 

Motionen genomgås och diskuteras. Medlemmar underrättas bl.a. om att marken där det 

angivna hägnet är beläget inte ägs av föreningen utan av Malmö kommun samt att föreningen 

har ett tidbestämt arrende beträffande denna mark och att marken enligt arrendekonraktet 

endast får användas till rationellt skogsbruk samt att inga andra användningsområden är 

tillåtna. Enligt tillsyningsmannen för skogen är det dessutom direkt olämpligt att låta 

människor och husdjur beträda området mot bakgrund av den trampskada och slitage som 

beträdandet åsamkar 

På grund av bl.a.ovanstående kan en hundrastgård inte läggas på föreslagen plats. 

 

Styrelsen ställer sig i princip positiv till att en hundrastgård iordningställs men anser att frågan 

måste utredas vidare angående plats, ansvar och kostnader för detta. Motionen kan inte 

bifallas i dess nuvarande skick.  

 

Stämman godtar att frågan om hundrastgård ska utredas vidare. 

    

Inga skrivelser har inkommit.   

        

Stämman beslutar att punkten motioner och skrivelser har behandlats i enlighet med 

föreningens stadgar. 

.       

13. ÖVRIGT 

Vildsvinsfällor på fotbollsplanen 

En medlem meddelar att icke godkänds vildsvinsfällor finns uppsatta på fotbollsplanen och att 

dessa kan vara farliga för barn och hundar. 

Styelsen åtar sig att snarast kontrollera detta. 

 

Hastighetsbegränsning 

En medlem anser att det körs alldeles för fort på vägarna och menar att det måste göras något 

åt detta och ifrågasätter om skyltar med hastighetsbegränsning på 30 km/tim eller åtminstone 

40 km/tim kan sättas upp. 
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Magnus Jönsson (tillsyningsman för vägarna) meddelar att han varit i kontakt med 

Länsstyrelsen som beslutar i dessa frågor. Enligt Länsstyrelsen finns det mycket små 

möjligheter att få tillstånd att sätta upp skyltar med hastighetsbegränsning. Det är i stort sett 

endast vid skolor man beviljar detta. 

 

Bertil Åkerlund (tidigare ordförande i föreningen) meddelar att föreningen även tidigare 

ansökt om att få sätta upp skyltar med hastighetsbegränsning med motiveringen att barn och 

djur rör sig i området. Föreningen fick även då avslag med motiveringen att detta i princip 

enbart beviljas vid skolor. 

 

Magnus Jönsson åtar sig att lämna in en skriftlig ansökan till Länsstyrelsen i frågan. 

 

Göran Norberg åtar sig att kontakta polisen med begäran om att en fartkontroll ska göras på 

området. 

 

Eva Andreassen meddelar att man i nästa Karupsblad kommer att uppmana medlemmarna att 

hålla den rekommenderade hastigheten på 30 km/tim. 

 

Fritidskommittén 

På fråga upplyses att de pengar som Fritidskommittén ”fått över” vid olika aktiviteter och 

lotteriförsäljningar finns i föreningen på ett konto som Fritidskommittén har rätt att använda 

till nya aktiviteter och arrangemang för medlemmarna. 

 

Stormfällda träd 
En medlem, som fick tre träd nerblåsta vid sin uppfart, beklagar sig över att inte föreningen 

genast undanröjde dem. 

 

Magnus Jönsson svarar att man inte ”går ut under pågående storm” eftersom det är alltför 

farligt. 

 

Stadgar 
På begäran kommer föreningens stadgar att läggas ut på hemsidan.  

 

Sopor 

En medlem önskar att föreningen för medlemmarnas räkning ska ansöka om nedsättning i 

sophanteringsavgiften hos Sjöbo kommun och att batterilådor sätts upp.  

 

Avloppsledning/Cykelväg mellan Blentarp och Sövde 
Dan Berg informerar om möte man haft med Sjöbo kommun angående anslutning av  

Avlopp 1:s vacumsystem, vilket innebär att de som tillhör Avlopp 1 kommer att få betala en 

inkopplingsavgift när det blir aktuellt med anslutning. Föreningen för Avlopp 1 kommer att få 

bekosta anslutningsarbetena, Upphandlingar pågår. Kan ev. bli aktuellt hösten 2015. 

 

Det antecknas att de som tillhör Avlopp 2 inte berörs eftersom anslutningspunkter redan finns 

färdiga. 

 

Information angående ovanstående kommer att tas in i Karupsbladet. 
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14. BESLUT OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET SKALL HÅLLAS 

TILLGÄNGLIGT 

Stämman beslutar att stämmoprotokollet skall vara justerat inom två veckor från 

årsstämmodagen och därefter hållas tillgängligt på föreningens anslagstavlor vid 

Kronhjortsvägen och Karups Nygårdsvägen. 

 

       

15. AVSLUTNING 

Ordföranden tackar stämmodeltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Eva Andreassen                              

 

 

             Justeras: 

 

          

 

.........................                                 ………………..                                  ……………....... 

Göran Norberg                            Bertil Åkerlund              Jan Olsson 

 


