PROTOKOLL
ÅnssrÄvrM,4.
med Perstorps, Svenstorps och Varans SamfEillighetsfiirening (PSV)
söndagen den 28 juli 2013 kl. X5.00 i Torekov Hotell
Antalet deltagare i stEimman var 1i fastighetsägare.
$ 1 Ståimmans öppnande
Samftillighetsftireningens ordftirande Ragnar Segring hälsade alla välkomna.
$2

Val av ordftirande flor stämman

Till ordftirande för
$3

Till

årsstämman valdes enhälligt Yngve Berggren"

Val av sekreterare ftir stämman"
sekreterare

filr

st?imman valdes Claes Forsgårdh"

om stämmans behöriga utlysande
Stiimman bekräftade att stämman blivit behörigen utlyst.
$ 4 Fråga

$ 5 Dagordning - ftiredragningslista ftir årsstämman
Den i ftirväg utskickade ft)redragningslistan godkändes" Inga övriga frågor anmäldes.

Val av justeringsmän att justera protokollet tillsammans med ordftiranden
För detta uppdrag valdes Staffan Zimmerman och Fer Gil6us.
$6

$ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Ragnar Segring kommenterade verksamhetsberättelsen och berättade att styrelsen hade haft 5
protokollftirda sammanträden och löpande kontakter med Svenska UMTS Nät AB (Telia),
Ltinsstyrelsen i Malmö, Byggnadskontoret i Båstad, Torekovs Golfklubb, SVEPEVA m.fl.
Inom samf?illigheten finns 321 andelar fördelade på 361 fastigheter. Det finns f.n. fiirre än 10
obebyggda tomter.
Ordftiranden kunde också meddela att 21 golfmedlemskap i ToGK hade ftirmedlats under
2012. Vidare hade ytterligare 16 medlemskap ftirmedlats till PSV under 2013.
Omsättningen ftir tennisverksamheten inkl. sponsring var under budgetåret 87 tkr.
Det ekonomiska utfalletför 2012 visade ett överskott på 44 tkr.
Ordftjranden informerade om PSV s hemsida, www.psvsamf. se.
Årsberättelsen godkändes och lades till handlingama.
:

$ 8 Revisionsberättelse
Karl-Erik Palmung läste upp delar av revisionsberättelsen. Ansvarsfrihet tillstyrktes
styrelsens ledamöter ftir det gångna räkenskapsåret"
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$ 9 Fråga om ansvarsfrihet ft)r styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret"

$ 10 Styrelsens ftirslag till inkomst- och utgiftsstat för 2013
Inkomst- och utgiftsstaten ftir år 2013 kommenterades av R.agnar Segring.
Budgeten för innevarande år som lades fram slutar på ett överskott på 40 tkr.
Stämman godkiinde rapporten och framlagt förslag till budget.
$ 11 Val av ordftirande och styrelseledamöter
Årsmötet omvalde Claes Forsgårdh, Pigge Gillisson och R.olf Kjellman" flor 2 år -201312015
Övriga ordinarie ledamöter som ingår i styrelsen, Ragnar Segring, Bengt Josefsson, Ralf
Andersson, Yngve Berggren och Lars Franck är valda sedan tidigare t.o.m. 2014. Ragnar
Segring valdes till ordftjranden"
$ 12 Val av styrelsesuppleanter

Till suppleant omvaldes Mats B C Ohlsson för två är -201312015" Sedan tidigare

är Per

Gilöus vald på 2 är - 201212014"
$ 13 Val av revisorer jämte suppleanter
Christer Lundgren omvaldes som reviso r för 2 är
Ossmark omvaldes ftir I år -201312014"
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$ 14 Val av valberedning
Ärsstämman valde Erik Josefsson (sammankallande) och Karl-Erik Palmune
valberedning.

till

$ 15 Information om tennisverksamheten
Pigge Gillisson informerade att det aldrig har spelats så mycket tennis på våra två grusbanor.
Föregående vecka spelades det 175 timmar"
PG vädjade att tennisspelarna måste vattna banorna mera de dagar som är varma och torra,
annars ftirsvinner mycket tennismassa i blåsten"

Vidare informerade PG att den populäre tennistränaren, Bill Linder, även fortsätter 6 veckor
under sommaren 2014. Dessutom hade Carl Hedström triinat elitinriktade spelare.
Våra banor har även blivit populålrare bland spelare från "byn".
Under hösten kommer gräs att sås på kortsidan mot golflrål l. Nya borstar kommer även att
anskaffas.

Banorna behöver daglig tillsyn. Carl Hedström har assisterat Pigge Gillisson med detta.
Målsättningen är attha mycket bra tennisbanor. Ordftiranden undrade om det finns några
frivilliga att hjälpa PG med tillsynen av banorna.
$ l6Information om forturskön till ToGK
Ordft)rande informerade att PSV f.n. inte har någon golf kö ft)rutom l0 personer som hittills
tackat nej till medlemskap.

$ 17 Information om planerad mobilmastetablering
Ordfiiranden informerade om läget med mobilmasten på SVEPEVA:s mark ca 150 meter
öster om Kabyssgråind.
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SVEPEVA och PSV är positiva till masten då nästan 30 o/o av de ca 510 berörda fastigheterna
i området har permanent boende.
Klas Ingelsson, en av de fastighetsägare som överklagade till Länsstyrelsen i Malmö,
framftjrde att det borde finnas andra lokaliseringar ftir masten. Ordftjranden gick igenom
ftlrutsättningama ftjr en mastetablering och konstaterade att det f.n. inte finns något annat
alternativ ftir mastens placering
UMTS Nät AB (Telia) har nu överklagat Länsstyrelsens undanröjande av Båstad Kommuns
bygglov till Mark och Miljödomstolen i Växjö.
$ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
$ 19 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet kommer att anslås på tavlan i Golfklubbens reception senast i4 dagar efter
ståimman.
$ 20

Avslutning

Mötesordftiranden ftirklarade årsstämman avslutad och tackade alla ftir visat intresse.

Torekov den 6 aususti 2013"

ilöus - justeringsman

