
PROTOKOLL

Åns s rÄMMA
med Perstorps, Svenstorps och Varans Samfiillighetsftirening (PSV)
söndagen denZ9juli 2018 kl. 15.00 på Torekovs Golfklubb, Restaurangen,
ovanvåningen.

Antalet deltagare i stiimman var 29 fastighetsägare inkl. 1 genom fullmakt.

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

$ 2 Val av ordftirande för stålmman
Till ordftirande ftjr årsstiimman valdes enkilligt Claes Forsgårdh.

$ 3 Val av sekreterare ftir st?imman
Till sekreterare ftir stiimman valdes Lars Franck.

$ 4 Fråga om ståimmans behöriga utlysande
Stiimman bekräftade att ståimman blivit behörigen utlyst.

$ 5 Dagordning - fiiredragningslista ftir årsstiimman
Den i ftirväg utskickade ftiredragningslistan godkändes.

$ 6 Val av justeringsmåin att justera protokollet tillsammans med ordftiranden
För detta uppdrag valdes Holger Mattsson och Mats Ringesten.

$ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. Resultat- och Balansriikning for 2017
Ragnar Segring låimnade en kort redogörelse av verksamhetsberättelsen och håinvisade till
punktema 16 och 17 där man mer ingående kommer att informera om tennisverksamhet och
fiirturskön till Torekovs GK.
Hemsidan, PSVSAMF.SE uppdateras löpande. Hiir finns information om ftireningen såsom
pågående åirenden, årsmötesprotokoll med tillhörande bilagor, historik, golfkön, markområden
och avtal samt frågor gåillande detaljplaner och byggregler mm.
Bengt Josefsson kommenterade resultat- och balansråikningen for 2017. Det ekonomiska
utfallet ftir året visade ett överskottpä32 (40) tkr. Intåikter ftir tennisverksamheten inkl.
sponsring var 125 (111).
Verksamhetsberättelsen godk?indes och lades till handlingama. Ståimman godkåinde även
Resultat- och Balansråikning for 2017 och beslutades att årets resultat balanseras i ny riikning.

$ 8 Revisionsberättelse
Föreningens revisor, Christer Lundgren, informerade bm innehållet i revisionsberättelsen och
ftireslog att årsstiimman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir råikenskapsåret 2017.

$ 9 Frågan om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Ståimman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir det gångna
verksamhetsåret.
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$ l0 Styrelsens ftirslag till budget fttr 2018
Bengt Josefsson ftiredrog styrelsens fiirslag till budget ftir 2018. Överskottet hamnar på 3l
tk.
Ståimman godkåinde framlagt budgetftirslag ftir 2018.

$ 11 Val av ordftirande och styrelseledamöter
Årsstiimman valde Claes Du Rietz till ny ordftirande ftir en period av 2 årtill2020.
Dessutom omvaldes Bengt Josefsson och Ralf Andersson till2020. Till nya styrelseledamöter
till2020 nyvaldes Cecilia Svenby och Per Gilöus. Pigge Gillisson och Kerstin Ljung Eriksson
var sedan tidigare valda till2019.

$ 12 Val av styrelsesuppleanter
Till nya suppleanter valdes Carsten Lindblad och Yngve Berggren.

$ 13 Val av revisor jåimte suppleant
Föreningens revisor Christer Lundgren var sedan tidigare vald till 2019. Jan Ossmark
omvaldes som suppleant till 2020.

$ 14 Val av valberedning
Årsstiimman omvalde Mats Olsson (sammankallande) och nyvalde Ragnar Segring till
valberedning.

$ 15 Framståillning från styrelsen samt motioner fran medlemmar.
Inga framställningar eller motioner hade inkommit.

$ 16 Information om tennisverksamheten
Pigge Gillisson informerade om att ambitionen var att ha våra banor i toppklass. Förra årets
säsong med mycket regn och hfud blåst innebar att kostnader ftir arbetet och även inköp av
massa har blivit betydligt högre iin budgeterat
Vidare informerade PG om årets tennisskola som varit mycket populiir och var fulltecknad.
Den soliga och torra sommaren har inneburit au olika åtgiirder vidtagits ftir att hålla banoma
igang. Trots detta har banorna varit avståingdai2 veckor vilket innebåir lägre intåikter på i
storleksordningen 30 tkr. För att såikerställa en bättre möjlighet till bevattning av banorna vid
liknande perioder av torr väderlek skall en diskussion ft)ras med Torekovs GK om en
eventuell gemensam lösning.
PG informerade även om att stiingselnätet mot Råledsvägen och drivingrangen måste bytas ut.
Kostnad ca 100 tkr.

$ 17 Information om ftirturskön till ToGK
Bengt Josefsson informerade om att det inte finns någon kö avseende PSV-medlemmar till
Torekovs GK. Idag har vi 290 medlemmar i ToGK. Som mest (2014)hade 362 personer från
kvotkön medlemskap i ToGK.
Bengt Josefsson kunde också meddela att 4 nya medlemskap i ToGK hade formedlats under
2017. Vidare hade ytterligare 6 medlemskap ftirmedlats hitintills under 2018.

g 1S Öwiga frågor
Kristina Ekelund framftirde ett tack till st1'relsen för de stora arbete som under året lagts ner
och meddelade även att hon ftirbereder en motion inftir nästa års ståimma. Frågan som skall
belysas och behandlas avser PSV:s mark och arrende. KE efterlyste även deltagare till en
grupp som vill vara med och diskutera dessa frågor.
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$ 18 Forts. övriga frågor
Mats Ringesten redogjorde for styrelsens prioriterade frågor sedan 1990-talet med bland annat

att få ordning på ekonomin, struktur på tennisverksamheten, nytt arrendeavtal med Torekovs
GK och även for de frågor som nuvarande styrelse jobbat med under senare år och dåir Ragnar
Segring lagt ner ett stort arbete.

RS tackade ftir sig och önskade den nya styrelsen lycka till med jobbet att bevara men även

utvecklas vår fina Samfiillighetsftirening.

Ragnar Segring avtackade sedan Lars Franck som avgick efter 10 år i styrelsen.

Bengt Josefsson avtackade slutligen Ragnar Segring ftir det utomordentligl fina arbete han

nedlagt i styrelsen med bland annat att reda ut en del komplicerade lantmäteriåirenden, få till
stånd en mobilmast i området samt även ftirtydligande och kompletteringar av vissa delar av
vårt arrendear,tal med Torekovs GK.

$ 19 Meddelande om tid och plats dåir stiimmoprotokollet hålls tillgiingligt
Protokollet kommer att anslås på tavlan i Golfklubbens reception samt finnas utlagt på
ftireningens hemsida senast 14 dagar efter ståimman.

$ 20 fusstämman avslutas
Mötesordftiranden ftirklarade årsst?imman avslutad och tackade alla ftir visat intresse.

Torekov den 4 augusti 2018

Claes Forsgår
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