
PROTOKOLL 

fört vid ordinarie årsstämma med  

Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

(inkl Avlopp 2, GA 3) 

2016-03-27 

 

Plats: Klingavälsgården, Karup 

 
 

 

1. FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE 

Ordföranden Mayvor Jonsson förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.  

 

Det antecknas att debiteringslängder för år 2016, 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 3 400 kr för avlopp 2) samt att årsavgifterna skall vara 

föreningen tillhanda senast den 30 april 2016 avs. Fritidsföreningen och senast den 31 maj 

2016 avs. Avlopp 2).  

 

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 

Till ordförande för stämman väljs Mayvor Jonsson 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 

56 st. (inga 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 

2016 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. 

Leif Norén och Bertil Åkerlund väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. Till rösträknare väljs Leif Norén och Bertil Åkerlund.  
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7. STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSER FÖR 2015 

Det antecknas att föreningens verksamhetsberättelse (inkl Avlopp 2) för 2015 med därvid 

fogade bilagor, se bilaga 2 samt revisorernas berättelse för 2015, se bilaga 3, har varit 

utsända tillsammans med kallelsen till årsstämman. 

 

Det bestäms att rubrikerna på verksamhetsberättelsen för 2015 läses upp och att 

medlemmarna bereds tillfälle att ställa frågor i anslutning härtill. 

 

På frågor upplyses följande: Fritidsföreningen och Avlopp 2 ingår i samma förening men har 

separerad ekonomi. Det är därför det finns två balans- och resultaträkningar bifogade till 

årsmöteshandlingarna. Föreningens fonder har tidigare bestått av räntefonder men utgör 

numera rena bankmedel. 

Avlopp 2 

Betr. föreslagen höjning av medlemsavgiften för Avlopp 2 upplyses följande: 

Medlemsavgifterna både beträffande Fritidsföreningen och Avlopp 2 har inte höjts på många 

år. Höjningen av Avlopp 2:s medlemsavgifter behövs för att täcka fördyring av elkostnader 

och förhöjningar av utsläppstaxor de senaste tre åren samt beräknade kostnader för 2016. 

 

Björn Andreassen (tillsyningsman för Avlopp 2) informerar följande beträffande kommande 

anslutningsarbete till kommunalt avlopp: I september 2015 fick föreningen en skrivelse 

från Sjöbo kommun, vari kommunen förelade föreningen att inkomma med en åtgärdsplan 

och tidsplan för hur och när de olika områdena kan kopplas till det kommunala nätet. 

Kommunen önskade också en redovisning av vilka alternativ som finns för omhändertagande 

av de gamla anläggningarna och kostnadsberäkning för olika alternativ. 

 

Björn Andreassen har, i samråd med styrelsen, svarat Sjöbo kommun i huvudsak följande: En 

tidsplan på totalt 5-6 år kan beräknas. Föreningen har startat med att göra en upphandling för 

att ansluta samtliga K-ängar (53 hushåll) till vår huvudpumpstation  (Steg 1).  Föreningen har 

anlitat en konsult. Konsulten har färdigställt offertunderlag för etapp 1 som delats ut till fyra 

entreprenörer. F.n. har en offert och ett anbud inkommit. 

I steg 2  föreslår föreningen/Björn Andreassen att Breaäng (8 hushåll) omhändertas, där man 

kan bygga om ett Wallaxverk till en pumpstation och pumpa vidare därifrån. I steg 3 slutligen 

föreslår föreningen/Björn Andreassen att T-ängarna tas omhand och att Wallaxverken där 

byggs om till pumpstationer.  

Eftersom kommunen önskat beräknade kostnader för att omhänderta infiltrationerna har Björn 

Andreassen gjort beräkningar för att gräva upp och frakta bort motsvarande 2 000 ton 

markmassa för destruktion hos SYSAV i Malmö. Detta alternativ skulle innebära enorma 

kostnader för föreningen, såsom skatter, deponiavgifter, grävningskostnader, bortforslings-

kostnader för att nämna några, Detta alternativ är därför inget alternativ för föreningen och 

miljövinsten är sannolikt lika med noll. Föreningens och Björn Andreassens förslag till 

kommunen är istället att låta infiltrationsbäddarna ligga kvar när omkoppling mot det 

kommunala nätet gjorts,  

-  Föreningen avvaktar nu svar från kommunen och, om detta svar är positivt beträffande 

infiltrationerna, beräknar föreningen att ombyggnaden beträffande steg 1 ska kunna påbörjas 

under sommaren 2016. 
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Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse samt fastställer 

resultat- och balansräkningar för 2015 . 

 

Ny tillsyningsman för Avlopp 2 behövs fr.o.m. årsskiftet 2016/2017 

Björn Andreassen meddelar att han fr.o.m. årsskiftet 2016/2017 avser att avgå som 

tillsyningsman för Avlopp 2. Han önskar att medlemmarna till honom eller någon i styrelsen 

kommer med förslag på ny tillsyningsman (helst någon som bor på området).  

 . 

8. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015 och att verksamhets- 

berättelsen och revisionsberättelsen för nämnda år läggs till handlingarna. 

                   

9. FRÅGA OM ARVODE TILL STYRELSE, REVISORER OCH TILLSYNSMÄN 

FÖR 2016. 

I styrelsens budgetförslag för 2016 som ingår i verksamhetsberättelsen för 2015, är arvoden 

upptagna till 151 000 kr för Fritidsföreningen och till 58 000 kr för enheten Avlopp 2.  

- I beloppen ingår höjningar till styrelse och revisorer men inga höjningar till 

tillsyningsmännen. 

Stämman godkänner arvodesbeloppen att fritt fördelas mellan styrelseledamöter, 

styrelsesuppleanter, tillsynsmän och revisorer m.fl.  

       

 

10 a) och b) BESLUT OM BUDGET OCH DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2016. 

Det antecknas att budgetförslag för 2016 avseende såväl Fritidsföreningen som Avlopp 2 är 

intaget i verksamhetsberättelsen för 2015, vari medlemsavgifterna avseende Fritidsföreningen 

för 2016 beräknas till 2 500 kr, vilket är oförändrat i förhållande till 2015 och för Avlopp 2 till 

3 400 kr, vilket innebär en höjning med 600 kr i förhållande till 2015. 

 

Årsstämman godkänner de angivna medlemsavgifterna. 

 

Årsstämman beslutar att godkänna styrelsens budgetförslag och debiteringslängd för 2016 

           

11. STADGEENLIGA VAL 

Det antecknas att Eva Andreassen (sekreterare) samt Ulla Svensson och Maria Andersson 

Lanemar, (suppleanter) anmält att de inte ställer upp för omval.  

              

Alexandra Tykesson, sammankallande i valberedningen, lämnar följande förslag från 

valberedningen 

 

a) ordförande för 2 år 

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Mayvor Jonsson (omval) till 

ordförande för 2016 och 2017. 
       

b) en ordinarie ledamot för 2 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Alexandra Tykesson (nyval) till 

ordinarie ledamot för 2016 och 2017. 
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c) två suppleanter för 1 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Ingemar Kristensson (nyval) till 

1:e suppleant och Karin Hallgren (nyval) till 2:e suppleant för 2016.  

         

d) två revisorer för 1 år 

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

Hansson,  (omval) till revisorer för 2016. 

 

e) en revisorsuppleant för 1 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Jan Olsson (omval) till 

revisorsuppleant för 2016. 

 

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

 

f) två medlemmar till valberedningen för ett år 

Årsstämman väljer Niklas Clarin och Göran Norberg till valberedning för 2016 (Niklas Clarin 

omval och Göran Norberg nyval). Göran Norberg ska vara sammankallande. 

 

Årsstämman godkänner att enbart två medlemmar ingår i valberedningen för 2016 eftersom 

inga ytterligare medlemmar önskade ingå i valberedningen. 

 

Niklas Clarin och Göran Norberg förklarar att de är villiga att åta sig angivna uppdrag i 

valberedningen.  

                  

       

Ny tillsyningsman för Vattenverket 

Medlemmarna underrättas om att föreningen fr.o.m. den 1 mars 2016 tillsatt en ny 

tillsyningsman för Vattenverket. Den nya tillsyningsmannen heter Karl Areskough, tel 070-

956 71 23. Vikarie är Henrik Areskough, tel 070-580 40 33. Medlemmarna har informerats 

om detta på föreningens hemsida. 

 

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 ang. svartfåglar inkommit till föreningen och att denna bifogats 

årsmöteshandlingarna. Inga skrivelser har inkommit. 

 

Innehållet i motionen diskuteras. 

Ordföranden upplyser att hon varit i kontakt med Sjöbo kommun både beträffande svartfåglar 

och hemlösa katter. Sjöbo kommun har ställt frågan om medlemmarna/föreningen vidtagit 

någon åtgärd som kan ha orsakat problem med svartfåglar. Beträffande hemlösa katter gäller 

att om man matar en hemlös katt blir man ansvarig för katten. 

 

Styrelsen antar motionen och kommer att arbeta vidare med den. 

 

Årsstämman godtar svaret från styrelsen.  
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Stämman beslutar att punkten motioner och skrivelser har behandlats i enlighet med 

föreningens stadgar. 

.       

13. 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. 

       

14. AVSLUTNING 

Ordföranden tackar stämmodeltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Eva Andreassen                               

 

               Justeras 

          

 

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

Mayvor Jonsson                            Leif Norén    Bertil Åkerlund 

 

Direkt efter årsmötet hålls information samt frågestund bl a angående fiber- 

anslutning  se Bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Bilaga 4  
 

 

Fiberanslutning 
 

Mayvor Jonsson föreslår i anledning av den informationsskrivelse som Teleservice skickat till 

samtliga boende i Karup att föreningen bjuder in Teleservice till ett informationsmöte hos 

föreningen. 

 

På fråga upplyses att det inte är fråga om att stänga ner den fasta telefonin här. 

 

Samtliga närvarande anser att förslaget att bjuda in Teleservice till ett informationsmöte är 

bra.  

 

Mayvor Jonsson upplyser att föreningen kommer att göra en inbjudan till Sjöbo Teleservice 

och att tid och plats för informationsmötet kommer att anslås på anslagstavlorna och på 

hemsidan. 

 

De medlemmar som är intresserade bör redan nu gå in på Sjöbo Teleservice hemsida och göra 

en intresseanmälan. En sådan anmälan är inte bindande. 

 

Claes Berntsson uppger på fråga: Föreningen bör kunna ha ”det egna vattnet” kvar även efter 

en anslutning av Avloppet till Sjöbo kommun.l. 

 

Mayvor Jonsson informerar om vad som gäller beträffande jakt inom området.  

 

 

 


