
PROTOKOLL

ÅnssrÄMMA
med Perstorps, svenstorps och varans samf?illighetsfiirening (psv)
söndagen den 30 juli 2017 kl.10.00 på Torekovs Golfklubb, Restaurangen, ovanvåningen,

Antalet deltagare i ståimman vafl4 fastighetsägare.

$ I Stämmans öppnande
Samf;illighetsftireningens ordftirande Ragnar Segring hälsade alla välkomna.

$ 2 Val av ordftirande fiir ståimman
Till ordftirande fiir årsstämman valdes enhåilligt yngve Berggren.

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

$ 4 Fråga om stiimmans behciriga utlysande
Stämman bekräftade att ståimman blivit behörigen utlyst.

$ 5 Dagordning - ftiredragningslista fijr årsståimman
Den i forväg utskickade ftiredragningslistan godkåindes.

$ 6 Val av justeringsmiin att justera protokollet tillsammans med ordforanden
För detta uppdrag valdes Owe Johansson och Anette Nilsson.

$ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Ragnar Segring gick snabbt igenom verksamhetsberättelsen och håinvisade till punlterna 15-
18 där de väsentliga åirendena kom att hanteras senaxe under mötet.

Hemsidan, PSVSAMF.SE uppdateras löpande. Drir kan medlemmar och andra berörda ta del
av information om ft)reningen såsom pågående åirenden, verksamhetsberättelser,
årsmötesprotokoll, golf kön, historik, markområden och avtal samt niiraliggande frågor
gäliande detaljplaner, byggregler etc.
verksamhetsberättelsen godkiindes och lades till handringarna.

$ 8 Revisionsberättelse
Ragnar Segring meddelade att revisionen hade genomftirts utan anmåirkning. Ansvarsfrihet
tillstyrktes ftr styrelsens ledamöter for det gangna rtikenskapsåret.

$ 9 Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Stlimman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftjr det gangna verksamhetsåret.
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$ 10 Styrelsens forslag till inkomst- och utgiftsstat for 2017 och resultatetfor 2016
Inkomst- och utgiftsstaten ör år 2017 kommenterades av Bengt Josefsson.
Omsättningen for tennisverksamheten inkl. sponsring var under 2016 11 1 (114) tkr.
Resultatet fiir tennisverksamheten under perioden 2003 t.o.m.2016 visade ett överskottpä73
tkr. Det totala utfallet ftir perioden2003-2016 var 363 tlrr.
Det ekonomiska utfallet ftir 2016 visade ett överskott pä40 (75) tk.

Budgeten ftir innevarande år som lades fram slutar på ett överskott på 35 tkr.
Stämman godkiinde rapporten och framlagt ftirslag till budget.

$ 11 Val av ordftlrande och styrelseledamöter
Ärsmötet omvalde Pigge Gillisson och Kerstin Ljung Eriksson till2019. Anette Nilsson
valdes också till2019. Ragnar Segring, Bengt Josefsson, Ralf Andersson, Yngve Berggren
och Lars Franck var valda sedan tidigare till2018.
Ragnar Segring omvaldes till ordftirande.

$ 12 Val av styrelsesuppleanter
Till suppleant omvaldes Mats B C Ohlsson till 2019. Per Gildus var sedan tidigare valdpä2
år till 2018.

$ 13 Val av revisorer jiimte suppleanter
Christer Lundgren omvaldes som revisor for 2 år till 2019. Revisorssuppleant Jan Ossmark
var sedan tidigare vald till 2018.

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

$ 15 Framstiillningar fran styrelsen och motioner från medlelnmarna
Arsståimman godkiinde styrelsens forslag tillftiråindringar av stadgama. Ändringar var i
princip endast en anpassning till dagens situation.
Inga motioner hade inkommit.

$ 16 Information om tennisverksamheten
Pigge Gillisson informerade årsmötet att fokus ft)r verksamheten åir att ha fvå banor och krins
ytor i toppklass.

Vidare inforrnerade PG att den populåire tennistrtinaren, Bill Linder och Antonio Fizueroa har
tennisskola även20l7.

Under våren hade nya stolpar och nät satts upp på bägge banorna.
Banorna var i år spelklara redan till påsk, men den kalla våren och det blåsiga vädret har gjort
banorna ojämna och mycket massa har ftirsvunnit. Det kommer att åtgiirdas under hösten.
3 ton massa kommer att läggas ut på varje bana.
Den dagliga tillsynen sköts av Theodor von der Esch, som assisterar Pigge Gillisson på ett
ftirtjiinstfrrllt sätt med detta denna sommar.
PG framftirde att personalen i golfreceptionen gör ett mycket viktigt och bra arbete ftir
tennisen. Nu säljs även tennisbollar via receptionen. Även golfbanepersonalen har varit till
stor hjälp med vissa arbeten kring tennisbanorna.
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$ 17 Information om ftirturskOn till ToGK
Bengt Josefsson informerade att PSV f.n. inte har någon golf kö och att PSV har f.n.
ytterligare 50 platser att tilldela intresserade golfspelare bland PSV:s medlemmar.
Bengt Josefsson kunde också meddela att 10 golfinedlemskap i ToGK hade ftirmediats under
2016. Vidare hade yfterligarc 4 medlemskap formedlats via PSV under 2017.

$ 18 Information om fibernätetablering
Lars Franck berättade om PSV:s engagemang i att fä till stand ett fibemät i Golfbaneområdet.
Området omfattar totalt 399 fastigheter varav 238 fastigheter nu hade skrivit avtal. Arbetena
hade fiirsenats något och kommer att slutfiiras under hösten.

$ 19 Ovriga frågor
Pigge Gillisson tog upp frågan angående padeltennisbana.

denna fråga.
Ordforanden avtackade Claes Forsgårdh, som avgick efter

Beslöts att inte gå vi,Care med

10 fu i stvrelsen.

$ 20 Meddelande om tid och plats dåir stiimmoprotokollet hålls tillgiingligt
Protokollet kommer att anslås på tavlan i Golfklubbens reception samt finnas tillgzinglig på
hemsidan senast 14 dagar efter stiimman.

$ 21 Avslutning
Mötesordftiranden forklarade årsst?imman avslutad och tackade allaftir visat intresse.

Torekov den 3 augusti

Claes Forsgårdh -

fbrande

ngsperson Anette lt{ilsson - justeringsperson
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