Protokoll ordinarie årsstämma 2017
Datum:
Tid:
Plats:
Närvarande:

2017-07-01
10.00
Missionshuset, Furuboda Kursgård
47 personer representerande 33 fastigheter

1

Öppning
Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och tackade alla som ställer
upp på städdagen, vilken är ett trevligt sätt att lära känna sina grannar.
Därefter öppnades årets stämma.

2

Dagordning
Beslöts att komplettera den föreslagda dagordningen med information från
renhållningen om framtida sophantering.

3

Val av ordförande
Till ordförande för stämman valdes Eddie Wettemark.

4

Val av sekreterare
Till sekreterare för stämman valdes Gert Nilsson.

5

Val av justeringsmän
Till justeringsmän utöver stämmoordföranden valdes Per Ebbe Jönsson och
Håkan Skoog.

6

Fråga om mötets behöriga utlysande
Beslöts att stämmomötet var behörigt utlyst.

7

Styrelsens förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas
berättelse
Förvaltningsberättelsen för år 2016 upplästes av Gert Nilsson.
Den ekonomiska sammanställningen presenterades av kassören för 2016,
Anita Andersson.
Revisorernas berättelse upplästes av Anita Andersson.

8

Fråga om ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.

9

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Budgeten för 2018 samt debiteringslängden presenterades av Bo Hansson.
På fråga om medel var reserverade för förstärkning av vändplatserna för
sophanteringen svarade ordföranden att det inte var aktuellt i nuläget men att
likvidiiteten är god om behovet uppstår.
Beslöts att anta styrelsens förslag till budget.
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10

Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga motioner hade inkommit till stämman.

11

Ersättning till styrelsen, revisorer och valberedning
Beslöts att anta oförändrade arvoden enligt styrelsens förslag.

12

Val av styrelse
Enligt valberedningens förslag valde stämman enligt följande:
Eddie Wettemark och Tomas Forss valdes som ordinarie ledamöter för
2018-2019.
Eddie Wettemark valdes som ordförande för 2018.
Albin Ahlquist valdes som suppleant för 2018-2019.

13

Val av revisor
Stämman följde valberedningens förslag sålunda att
Gunnar Grundström valdes som revisor för 2018-2019 samt att
Monica Duvander valdes som revisorssuppleant för 2018-2019.

14

Val av valberedning
Stig Johansson, sammankallade, och Jan Alemo omvaldes för 2018.

15

Övriga frågor
- grävning i vägarna för fiber
Klagomål framfördes på att bivägarna har blivit sämre efter grävarbetet,
mycket lös sand finns och kanterna är dåliga, ex. är Cyklonvägen och
Passadvägen. Ordföranden kommer att bevaka att återställningsarbetet blir
enligt avtal med Telarco.
- elledningar i marken
Ordföranden informerade om att Olseröds El har påpekat att försiktighet
skall iakttas när man slår ner järnspett eller stolpspjut i marken. Man måste
då försäkra sig om att det inte finns elledningar i marken.
- långsiktsplan för vägunderhållet
Långsiktsplanen som upprättades 2016 efterlystes och sekreteraren
informerade att den finns tillgänglig på hemsidan.
- hundar i vårt område
Ordföranden påpekade att vissa hundägare är dåliga på att plocka upp efter
hunden. I naturreservatet är det tillåtet att ha hund endast om den är kopplad,
dessutom är det hundförbud på sandstranden under tiden 1 maj – 30
september.
- brygga vid Blå huset
Ordföranden informerade om att kommunens planer är att en fast brygga kan
bli aktuell tidigast 2019.
- mailadress för fakturan
Kassören informerade om föreningens nya ekonomisystem och att det nästa
år kommer att vara möjligt att få fakturan via epost. De medlemmar som inte
tidigare lämnat epostadress till föreningen uppmanades att lämna epostadress
till kassören.
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- städdag 15 juli 9.00
Liksom tidigare år kommer föreningen att ordna en städdag lördagen
den 15 juli. Samling blir vid Hillevägens parkering kl 9.00 och den
efterföljande grillningen sker i anslutning till Monsunvägens
vändplats ca 10.30.
16

Tid och plats för protokolljustering
Protokolljustering sker senast söndagen den 9 juli. Sekreteraren kontaktar
justeringsmännen när protokollet är klart.

17

Stämmoprotokollets tillgänglighet
Stämmoprotokollet finns tillgänglighet hos Gert Nilsson, Trombvägen 9, och
kommer att läggas ut på hemsidan samt anslås på föreningens tre
anslagstavlor efter protokolljustering.

18

Renhållningsinfo
Christian Edwardsson från Renhållningen i Kristianstad var inbjuden att
informera om sophanteringen i framtiden.
Efter en kontakt mellan styrelsen och renhållningen 2015 väcktes ett förslag
om att ersätta enskilda sopkärl med gemensamma kärl. För att testa detta
arbetade Renhållningen under 2016 med ”Projekt Monsunvägen” där
sophanteringen skulle ske via ett antal sopstationer utmed Monsunvägen. Ett
bygglov togs fram men drogs tillbaks då det fanns alltför stort missnöje
bland fastighetsägarna med lösningen. En arbetsgrupp med några
fastighetsägare har utrett alternativ för sophanteringen och funnit att den
bästa lösningen är fyrfackskärl enligt nedan. Eventuellt behövs förstärkning
av existerande vändplatser för att sopbilarna skall kunna vända utan att
backa. Om bilarna ej kan köra på bivägarna där vändplatser saknas kan
fastighetsägaren lösa dragavståndstillägg (max 50 m) alternativt dra ut kärlen
till huvudvägen på tömningsdagarna. Det är också möjligt att dela kärl med
grannen, 2 eller 3 fastigheter kan ha gemensamma kärl, ansökningsblankett
och info finns på Renhållningens hemsida. Om fler än 3 fastigheter skall dela
på kärl krävs speciella tillstånd.
Renhållningen inför under en tvåårsperiod fyrfackssystem som ersätter
dagens sophantering. Ett standardabonnemang innebär två 370 liters kärl
med 4 fack i varje plus en mindre elbox. Kärl 1 innehåller restavfall,
matavfall, färgat glas och tidningar med tömning varannan vecka. Kärl 2
innehåller ofärgat glas, plast, kartong och metall med tömning var 4:e vecka.
Elboxen innehåller ljuskällor, mindre elavfall och batterier med tömning
samtidigt som kärl 2.
För Furubodas del införs systemet under 2018 antingen i april eller
september.
Vid bytet blir det en taxehöjning, för fritidsabonnemanget med 10 tömningar
per år varannan vecka blir nya kostnaden 1500 kr, ca 200 kr mer än dagens
taxa.
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Info om fyrfackssystemet finns på www.fyrfack-kristianstad.se
Allmän info om Renhållningen Kristianstad finns på
www.renhallningen-kristianstad.se
Återvinningsstationen vid kursgården drivs av FTI (Förpackningsoch Tidningsinsamlingen AB) och det är FTI som beslutar om den
kommer att vara kvar.
19

Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och inbjöd till kaffe med kaka på Furuboda
Kursgård.
Vid protokollet:

...............................................
Gert Nilsson
Justeras:

...............................................
Eddie Wettemark

...............................................
Håkan Skoog

...............................................
Per Ebbe Jönsson
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