Protokoll å rsmö te
Sjö berga samfä llighet den 14 maj 2016
i Sö dra Rö rums fö rsamlingshem

§ 1. Mötet öppnades klockan 11.00 av Tommy Klamborn. Mötet ansåg att årsmötet var behörigt
utlyst och godkände det.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Tommy Klamborn valdes till ordförande för mötet.
§ 4. Till justeringsmän valdes Kent Lilja Andersson och Juan José Olivo Bonjour
Föregående års protokoll
§ 5. Madeleine Davidsson läste upp förra årets protokoll vilket därefter lades till handlingarna.

Styrelsens och revisorernas berättelse
§ 6. Tommy Klamborn redovisade verksamhetsåret 2015 (1/1-31/12). Årets resultat blev -5196
kronor. Några av föreningens poster är: Vägunderhållet är en stor bit av kostnaderna, men
snöröjning blev inte så stor 2015. Vattenanläggningen där gör Åkerholms Rör regelbunden service.
Skog och sjö kostnaden var inhyrning av Container, material från rivning av dansbanan. Styrelsens
berättelse blev godkänd
Bengt-Åke Olsson läste revisorernas berättelse. Bokslut och förvaltning hade förts enligt god
redovisningssed. Revisorns berättelse blev godkänd.
Ekonomi
§ 7. Ersättningen till ordförande, kassör och sekreterare blev oförändrad, 1300 kronor.
§ 8. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
§ 9. Ny budget presenterades, mötet godkände utgifts- och inkomststat samt debiteringslängden.
2016 års styrelse
§ 10. Till ordförande för verksamhetsåret 2016-2017 valdes Tommy Klamborn.
§ 11. Ingvar Tunerup och Anita Ekdahl valdes som ledamöter på två år.
Bengt Larsson och Ragnar Persson valdes som styrelsesuppleanter på ett år kvar. Ingvar Tillgren på 2
år
§ 12. Bengt-Åke Olsson och Mikael Bengtsson omvaldes som revisorer på ett år, Knud Heidelbach
omvaldes som revisorsuppleant på ett år.
§ 13. Till valberedning valdes Ola Ahlqvist och Rickard Lundquist på ett år.

Motioner
§ 14. Ingen motion har inkommit
Övriga frågor
§ 15. Övriga frågor
-

Mats Andersson berättar vad som hänt i skogarna. Mycket trädfällning på tomter, stora träd
som tagits ned. Väntar på en maskin, Skotaren, som kan ta bort träd som ligger men det har
varit fuktigt i marken så det har fått vänta. Mats presenterade vad som har genomförts
under 2015-2016 och berättade om vilka områden som ligger i tur och vad som kommer att
tas ner under 2016. I Mats presentation hittar du vilka aktiviteter som är planerade för vårt
område. Presentationen hittar du på föreningens hemsida
http://www.sjobergasamf.se/news_1.html
Vill du kontakta Mats så nåsa han på mejl mats.andersson@bayer.com

-

Den rätta adressen till stugorna i området är, Sjöberga XX, 243 73 Tjörnarp

-

Egna markeringar på träd på vissa stigar i skogen håller på att blekas bort. Är det så att någon
vill förbättra märkningen så sätter Mats en sprayburk hos Tommy K. Sveaskog har slyat vilket
har lett till att det är mycket rörigt och svårframkomligt i skogen. Gerd har skrivit till
Sveaskog och klagat men inte fått någon respons.

-

Vattenkvalitén – vattenprover kommer att tas innan sommaren och resultatet presenteras
på föreningens hemsida.

-

Midsommarfirandet - i år kommer det inte att arrangeras några lekar men vi träffas som
vanligt kl 10.00 för att klä midsommarstången nere vid sjön och 14.00 är det samling för dans
och picknick. Mer information kommer ut på hemsida och anslagstavlor i området.

-

Det har varit svårt att finna någon lösning på hur vi ska få bort all karp i sjön. Tommy har varit
i kontakt med en sportfiskeförening som skulle hjälpa oss att lägga ut nät. Men de har inte
kommit än för att göra detta. Har du några förslag tas dessa emot och vi arbetar vidare med
att lösa detta.
Angående fiske i sjön så är detta förbjudet och skylt finns nere vid sjön. Vår sjö är först och
främst en badsjö. Har du frågor kring detta så ta kontakt med Tommy Klamborn.

-

Aktivitetsdagar 2016
18 juni första aktivitetsdag, samling 09.00 nere vid sjön
19 juli andra aktivitetsdag, samling 09.00 nere vid sjön
Mer information kommer ut på hemsida och anslagstavlor i området.

§ 16. Mötet avslutas och Tommy meddelar att protokollet kommer att finnas på anslagstavlan samt
på föreningens hemsida, http://www.sjobergasamf.se/news_1.html
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Kent Lilja Andersson

Juan José Olivo Bonjour

