
PROTOKOLL

ÅnssrÄMMA
med Perstorps, Svenstorps och Varans Samf?illighetsfiirening (PSD
söndagen den26juli 2015 kl. 10.00 på Torekovs Golfklubb, Restaurangen, ovanvåningen,

Antalet deltagare i stiimman var 27 fastighetsägare.

$ 1 Stämmans öppnande
Samftillighetsftireningens ordftirande Ragnar Segring hälsade alla välkomna.

$ 2 Val av ordfiirande for stiimman
Till ordforande fiir årsstiimman valdes enhälligt Yngve Berggren.

$ 3 Val av sekreterare ftir stiimman.
Till sekreterare frr sttimman valdes Claes Forsgårdh.

$ 4 Fråga om stiimmans behöriga utlysande
Stämman bekråiftade att stiimman blivit behörigen utlyst.

$ 5 Dagordning - foredragningslista ftir arsståimman
Den i ftirväg utskickade ftiredragningslistan godkåindes. Mats Ringesten anmälde en öwig
fråga: PSV:s relation till ToGK.

$ 6 Val av justeringsmåin att justera protokollet tillsammans med ordftiranden
För detta uppdrag valdes Staffan Zimmerman och Eva Gendt.

$ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Ragnar Segnng kommenterade verksamhetsberättelsen och berättade att styrelsen hade haft 5
protokollftirda sammanträden och löpande kontakter i samband med en Mobilmastetablering
inom detaljplan1255 med Svenska UMTS Nät AB (Telia), Låinsstyrelsen i Malmö,
Byggnadskontoret i Båstad, Torekovs Golfklubb, SVEPEVA m.fl.
En ny plats for Mobilmastetablering har hittats i en skogsridå på Varan 9:52, ca200 m söder
om väg 115 i höjd med f.d. Skogs Äkeri. Markägaren Kurt Green, Samhdllsbyggnadskontoret
och Telia Radionätplanering har samtliga sagt preliminåirt OK. Bedömningen åir att masten
kan vara i drift hösten 2016 vid normal behandling av åirendet.
Styrelsen har 2015 engagerat sig i frågan ftir en framdragning av fiber till fastighetema i
området.
Bengt Josefsson kunde också meddela att I I golfmedlemskap i ToGK hade fiirmedlats under
2014. vidare hade ytterligarc2 medlemskap ftirmedlats till PSV under 2015.

Omsättningen ftjr tennisverksamheten inkl. sponsring var under budgetaret 114 tkr.
Det ekonomiska utfallet för 2014 visade ett överskottpä7t tkr.
Ordftiranden informerade om PSV : s hemsida, www.psvsamf. se.
Årsberättelsen godkåindes och lades till handlingarna.
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$ 8 Revisionsberåittelse
Ragnar Segring meddelade att revisionen hade genomforts utan anmiirkning. Ansvarsfrihet
tillstyrktes fiir sty'relsens ledamöter ftir det gångna råikenskapsåret.

$ 9 Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Sttimman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet frr det gangna verksamhetsåret.

$ 10 Styrelsens ftirslag till inkomst- och utgiftsstat ftir 2015
Inkomst- och utgiftsstaten ftir år 2015 kommenterades av Bengt Josefsson.

Budgeten ftir innevarande år som lades fram slutar på ett överskott pä 47 tkr.
Stämman godkåinde rapporten och framlagt ftirslag till budget.

$ 11 Val av ordftirande och styrelseledamöter
Ärsmötet omvalde Claes Forsgårdh, Pigge Gillisson och Rolf Kjellman for 2 är 201512017.
Ragnar Segring, Bengt Josefsson, Ralf Andersson, Yngve Berggren och Lars Franck är valda
sedan tidigare t.o.m. 2016. Ragnar Segring valdes till ordftirande.

$ 12 Val av styrelsesuppleanter
Till suppleant omvaldes Mats B C Ohlsson flor två fu -201512017. Sedan tidigare iir Per
Gildus vald på 2 är - 201412016.

$ 13 Val av revisorer jiimte suppleanter
Christer Lundgren omvaldes som revisor for 2 fu - 201512017. Revisorssuppleant Jan
Ossmark omvaldes ftir I år -2015/2016.

$ 14 Val av valberedning
Ärsstiimman valde Mats Olsson (sammankallande) och Staffan Zimmerman till
valberedningen.

$ 15 Information om tennisverksamheten
Pigge Gillisson informerade att målsättningen åir att vi ska ha 2 välskötta toppbanor och att det
ska se bra ut runt banoma.
Under 2015 har det hittills sålts tennisbiljetter ftir 68 tkr. Det dåliga vädret har till viss del
stört tennisspelandet.
Sprinklers, ventiler, stolpar och den gamla träsargen runt banoma hade bytts ut. Vidare hade 3
ton singel lagts ut runt banoma ftir att ftirbättra dråineringen samt ny ftistanordning flor
mittmåirkena hade gjutits. Även en ny dörr bakom bollväggen hade installerats samt nätet
mellan banorna hade höjts mot baslinjerna.
Vidare informerade PG att den populiire tennistråinaren, Bill Linder (med hjälp av Gabriella
och Figuredo) har tennisskola även 2015.
Banorna behöver daglig tillsyn. Samuel Englund har assisterat Pigge Gillisson på ett
ftirtjrinstfullt såifi med detta.
PG framfti-rde att personalen i golfreceptionen gör ett mycket viktigt och bra arbete ftir
tennisen. Även golfbanepersonalen har varit till stor hjiilp med vissa arbeten kring
tennisbanorna.
Angående arbeten under 2015, anftirde PG att banorna iir konvexa och mycket tennismassa
måste läggas på under hösten ftir att jåimna ut spelytorna.
PG bad även att man skulle undvika spel nåir banorna var fuktiga.
Tennisen hade även fatt en ny sponsor i Strömberg & Partner och fler var på ingang.



$ 16 Information om fiirturskön till ToGK
Bengt Josefsson informerade att PSV f.n. inte har någon golf kö.

$ 17 Information om planerad mobilmastetablering
En ny plats ftir Mobilmastetablering har hittats i en skogsridå på Varan 9:52, ca200 msöder
om väg 115 i höjd med f.d. Skogs Åkeri. Markägaren Kurt Green, Samhällsbyggnadskontoret
och Telia Radionätplanering har samtliga sagt preliminåirt OK. Ansökan om byfglov kommer
att inlåimnas direkt efter semestern. Bedömningen åir att masten kan vara i drift hOsten 2016
vid normal behandling av iirendet.

$ 18 Information om fibemätetablering
Lars Franck berättade om PSV:s engagemangi attffi till stånd ett fibernät i Golfbaneområdet.
Området omfattar 399 fastigheter. Av dessa har hittills 148 (37 %o) anrnältintresse ftir att
installera fiber. Normalt krävs 50 % och styrelsen kommer att verka ftir att fler fastighetsägare
anmåiler intresse frr fibernätet.
(Efter mötet informerade Niklas Maltesson, fran Bjåire Kraft, om fakt4 ftirdelar och kostnader
ftr installation av fibernät.)

$ 19 Övriga frågor
Mats Ringesten anftirde att styrelsen bör via PSV:s starka ställning (PSV representerar nästan
400 medlemmar) och rätten till en adjungerad representant i ToGK:s styrelse påverka
golfklubben i en positiv och bra riktning ftir pSV:s medlemmar.
Inga övriga frågor noterades.

$ 20 Meddelande om tid och plats dåir ståimmoprotokollet hålls tillgiingligt
Protokollet kommer att anslås på tavlan i Golfklubbens reception ru-t nooas tillgringlig på
hemsidan senast 14 dagar efter ståimman.

$ 21 Avslutning
Mötesordftiranden fiirklarade årsstiimman avslutad och tackade alla ftir visat intresse.

Torekov den 30 juli 2015.

Claes Forsgårdh -

Yngve Ragnar

fit, I
bft//r^ 0il,t\attuq

ShffJ' 
Weffnan 

- justeringsman

tesordftirande

/.r/hryL Q*ulK
Eva Gendt - justeringsman


