PROTOKOLL
ÄnssrÄMMA
med Perstorps, Svenstorps och Varans Samfiillighetsfiirening @SV)
söndagen den 24 juli 2016H.10.00 på Torekovs Golfklubb, Restaurangen, ovanvåningen,
Antalet deltagare i ståimman var 26 fastighetsägare.
$ 1 Stämmans öppnande
Samfällighetsfiireningens ordfiirande Ragnar Segring hälsade alla viilkomna.
$ 2 Val av ordftirande ftir ståimman
Till ordftirande ftir årsståimman valdes enhåilligt Yngve Berggren.

Val av sekreterare ftir stiimman.
Till sekreterare ftir stifunman valdes Claes Forseårdh.
$3

$ 4 Fråga om stiimmans behöriga utlysande
Stiimman bekr?iftade att stiimman blivit behörigen utlyst.

$ 5 Dagordning - foredragningslista fiir fusståirnman
Den i ftirväg utskickade öredragningslistan godkåindes.
$ 6 Val av justeringsmåin att justera protokollet tillsammans med ordfiiranden
För detta uppdrag valdes Eva Gendt och Mats Ringesten.
$ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Ragnar Segring håinvisade till punktema 15-17 drir de viisentliga åirendena kom att hanteras
senare under mötet.
Hemsidan, PSVSAMF.SE uppdateras löpande. Diir kan medlemmar och andra berörda ta del
av information om ftireningen sasom pågående åirenden, verksamhetsberättelser,
årsmötesprotokoll, golf kön, historik, markområden och avtal samt nåiraiiggande frågor
gällande detaljplaner, byggregler etc.
Verksamhetsberättelsen godkiindes och lades till handlingarna.
$ 8 Revisionsberättelse
Ragnar Segring meddelade att revisionen hade genomftirts utan anmåirkning. Ansvarsfrihet
tillstyrktes lor styrelsens ledamöter ftir det gångna råikenskapsåret.
$ 9 Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Ståimman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

ftir det gangna verksamhetsåret.
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$ 10 Styrelsens fiirslag till inkomst- och utgiftsstat ftir 2016
Inkomst- och utgiftsstaten fiir år 2016 kommenterades av Bengt Josefsson.
Budgeten ftir innevarande år som lades fram slutar på ett överskott på 38 tkr.
Stiimman godk?inde rapporten och framlagt ftirslag till budget.

$ 11 Val av ordforande och styrelseledamöter
Årsmötet omvalde Ragnar Segring, Bengt Josefsson, Ralf Andersson, Yngve Berggren och
Lars Franck fiir 2 fu 201612018. Claes Forsgårdh och Pigge Gillisson åir valda sedan tidigare
t.o.m. 2017. Kerstin Ljung Eriksson valdes på ett åx till 2017 (ersätter Rolf Kjellman).
Ragnar Segring omvaldes till ordförande.
$ 12 Val av styrelsesuppleanter
Till suppleant omvaldes Per Gilöus fiir två är -201612018. Sedan tidigare iir Mats BC
Ohlsson vald på 2 är - 201512017.
$ 13 Val av revisorer jiimte suppleanter
Christer Lundgren åir sedan tidigare vald som revisor for 2 år -201512017. Revisorssuppleant
Jan Ossmark omvaldes ftir 2 år -2018.

$ 14 Val av valberedning
Årsståirnman valde Mats Olsson (sammankallande) och Staftan Zimmerman

till

valberedningen.
$ 15 Information om tennisverksamheten
Pigge Gillisson informerade årsmötet att fokus fiir verksamheten åir att ha två banor i
toppskick och att ha en bra och trevlig utbildning - tennisskola.
Under 20l6har man satsat på miljö på och runt banoma samt såikerheten via en ny entrd
direkt fran Råledsvägen och ett staket mot parkeringen.
Banorna atffaherar även tävlingsspelare från flera klubbar inftir tiivlingar i Båstad.
Omsättningen ftir tennisverksamheten inkl. sponsring var under budgetåret 114 (114) tkr.
Det ekonomiska utfallet ftir 2015 visade ett överskottpä72 (71) tkr.
Under 2016har det hittills sålts tennisbiljetter fttr 50 tkr.

Vidare informerade PG att den populåire tennistråinaren, Bill Linder och Antonio Figueroa har
tennisskola även20|6.
Banorna behöver daglig tillsyn. Thedor von der Esch och Sarnuel Englund har assisterat Pigge
Gillisson på ett ftirtjilnstfullt sätt med detta denna sommar.
PG framftirde att personalen i golfreceptionen gör ett mycket viktigt och bra arbete ftir
tennisen. Nu säljs åiven tennisbollar via receptionen. Även golfbanepersonalen har varit till
stor hjälp med vissa arbeten kring tennisbanoma.
$ 16 Information om ftirtursk0n till ToGK
Bengt Josefsson informerade att PSV f.n. inte har någon golf kö och att PSV har f.n.
ytterligare 17 platser att tilldela intresserade golfspelare bland PSV:s medlemmar.
Bengt Josefsson kunde också meddela att 11 golfmedlemskap i ToGK hade ftirmedlats under
2015. Vidare hade ytterligareT medlemskap fiirmedlats via PSV under 2016.

/)i

L i*/
/ to'"{
,

r;""
,{(n'Y

[''i

'

,.1 \'ut"""(-'
\'L'"1

$ 17 Information om mobilmastetablering
Ordftiranden berättade den långa historien angående mobilmastetableringen. Bygglov har
erhållits ftir en mast vid skogsridan på Varan 9:52, ca 200 m söder om väg 115 i höjd med f.d.
Skogs Åkeri. Bedömningen åir att masten kan vara i drift under hösten 2016.
Ordfiiranden och Peter Wejerfelt diskuterade stråIning m.m. kring mobilmaster, men
ordfiiranden konstaterade attmastetableringen ftiljer lagar och ftirordningar.
$ 18 Information om fibernätetablering
Lars Franck berättade om PSV:s engagemang i att ffi till stand ett fibernät i Golfbaneområdet.
Området omfattar totalt 399 fastigheter. Bjrire Kraft tog beslut i slutet av april att starta
projektet inom golfbaneområdet. Arbetena ska starta under november och allt bör vara i drift
under maj 2017. Anslutringsavgiften ar L6 750-. Om man dessutom vill ha grävning fran
gatan in i huset kostar det ytterligare2 900- (max 25 m).
Senare anslutring kommer att kosta 25 000:-.
Hakan Karlefeldt undrade om det nya Rut-avdraget vad det gåiller IT kan anvålndas i detta
sammanhang. Ordforanden bad att ä återkomma i ffigan.
$ 19 Öwiga frågor
Inga öwiga frågor noterades.
Ordloranden avtackade Rolf Kjellman. Rolf har varit styrelseledamot i många år och har med
sin bankbakgrund tillfört viktiga kunskaper till styrelsen. Rolf påpekade att det åir av yttersta
vikt att PSV åter igen anvåinder sig av rättigheten att ha en representant i Torekovs Golfklubbs
styrelse. PSV äger en tredjedel av golfbanan och det finns manga viktiga markfrågor m.m. att
bevaka fttr PSV.
$ 20 Meddelande om tid och plats dåir stiirnmoprotokollet hålls tillgtingligt
Protokollet kommer att anslas på tavlan i Golfklubbens reception samt finnas tillgåinglig på
hemsidan senast 14 dagat efter stiimman.
$ 21 Avslutning
Mötesordfiiranden fiirklarade årsstiimman avslutad och tackade alla ftir visat intresse.

Torekov den 30 juli 2016.
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Yngvå Ber$gren - mötesbrdforande
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Ragnar Segring
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Eva Gendt - justeringsman
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