Protokoll föreningsstämma
Romleborgs samfällighetsförening
Datum: 20 juli 2017
Närvarande: Gustavsson 1D, Lekang 2, Fredriksson 4, Åstrand 5, Klareng Dale 6, Anderson
13, Malm-Gustafsson 14, Thorn 17, Olsson 18, Björkman 19, Andersson 22, Björkman 23,
Sörebö 25, Thorn-Almqvist 27, Friberg 29, Olsson 31, Östling 35, Berntsen 41A, Forsell 41B,
Forsell 43, Nylén 51, Nylén-Ahlinder 53, Tranell 55, Tranell 57, Tranell 59, Bjernstam 71,
Fredriksson 73A, Boström 77, Boström-Hovresund-Wingårdh 79, Boström-Olofsson 83,
Bjernstam 85, Hedenstedt-Appelgren 87, Söderlund-Östling-Kronborg 89, MalmqvistDufvenberg 91

1.

Val av ordförande för stämman
Martin Björkman valdes till ordförande för stämman

2.

Val av sekreterare för stämman
Gabriella Olofsson valdes till sekreterare för stämman

3.

Val av två justeringspersoner
Mats Åstrand och Lars Malm valdes till justeringspersoner

4.

Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsberättelsen anslogs på hemsidan och vid brevlådorna i god tid före stämman.
Revisorerna har inget att anmärka på och föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna året.

5.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet

6.

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga motioner från föreningens medlemmar eller framställningar från styrelsen har
inkommit till årsstämman

7.

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman fastslår att ordföranden ska arvoderas med 10 000 kr, övriga ledamöter samt
revisorer arvoderas med 1 000 kr var.

8.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Ekonomin är stabil. Förslaget är att budgeten ligger som tidigare år med debitering
500 kr för bebyggd tomt och 250 kr för obebyggd tomt. Utgifts- och inkomststaten
och debiteringslängden fastslås av stämman.

9.

Val av styrelse samt styrelseordförande
Omval (två år):. Martin Björkman (ordförande 1 år till)
Nyval (två år): Karl-Johan Malmquist.
Gabriella Olofsson, Jan Eric Anderson, Stig Berntsen, Anna Sörebö och Kristin
Zacharoff har ett år kvar på sina två-åriga mandat.

10.

Val av revisorer och suppleanter (ett år)
Revisorer: Jenny Lantz , Viktor Östling
Revisorssuppleanter: Johan Forsell, Kent Östling

11.

Val av valberedning (ett år)
Helene Tranell och Karin Thorn väljs till valberedning.

12.

Övriga frågor
Bänkar: finns nu uppställda på några platser. Ett förslag inkommer på ytterligare bänk

vid tennisbanan. Ett annat förslag om en bänk på bergets högsta plats bakom husen (vid
pinnen). En tredje förslag om bänk vid kanotstället nedanför strandvägen.
Tennisbanan: information från tennisföreningen om att ett bokningssystem via nätet
håller på att utarbetas som bl a kommer att nås via Romleborgssidan. Reglerna är desamma
som tidigare: bokning ska göras med andelsägarens namn, inte det egna namnet (t ex
hyresgäst). Endast en tid får bokas i taget. Instruktionerna för bokning ska framgå tydligt på
webbsidan.
Båtkärra för gemensamt bruk har skänkts till föreningen av Stein Dale. Den står vid
sista boden nedanför Östling och Malmquist (båtviken Nödehällan). Den kommer att vara låst
och koden skickas ut separat.
Gamla båtar: Ett förslag är att båtar som vägar mindre än 200 kilo körs hem till egen
mark med hjälp av den gemensamma båtkärran.
Rishögen: Det ser tråkigt ut, högarna växer och blir för stora (eftersom ”flisgubbarna”
inte kommer förrän högarna är stora). Göran Skärström har en upplagringsplats för material
på andra sidan vägen. Gösta Fredriksson undrar om vi kunde arbeta för att ha en gemensam
flishög där i stället? Markägaren är positiv. Frågan är ännu inte väckt med
samhällsföreningen, men om alla kunde lägga sitt ris på samma plats får vi snart en bra volym

som gör att ”flisgubbarna” kommer oftare. Stämman tycker det är en bra idé att gå vidare
med.
Pumpstationerna: Erik Lund har ritat ett förslag till överbyggnad för teknikskåpet vid
Billings. Kommunen är positiv men vill inte betala. Det kan föreningen göra. Stämman är
positiv till att skicka ett förslag till överbyggnad för båda pumpstationerna (vid Billings och
nedanför Östlings) till kommunen.
Sly: Stämman är överens om att föreningen hyr in röjning en gång om året. Röjning
ska äga rum på sommaren, när växtligheten tagit fart.
Städdag i sommar: Den som inte deltog vid Kristi Himmelsfärd kan komma till
styrelsen och få ett litet jobb.
Badstege: I båtviken (Nödehällan) har Malmquist i alla år erbjudit en enkel stege som
vilar mot klippan på djupt vatten. Stämman är överens om att en mer rejäl badstege skulle
kunna bekostas av föreningen. Vi ber Magnus föreslå en lämplig konstruktion.
Gallringen: Några träd har blivit kvar som var markerade och godkända. Styrelsen ser
till att det som varit överenskommet tas ner.

Påannonseringar:
• Segling: Resö Race äger rum lördag 29 juli. Carl Bjernstam arrangerar.
• Tennis: Tennisturneringen äger rum 25-28 juli, anslag kommer upp. Carl och
Marie Bjernstam arrangerar.
• Resö Open har ersatt Romleborg Masters. För anmälan (nästa år) kontakta Stig
Berntsen eller Gösta Fredriksson.

Information från Resö Samhällsförening (Anders Hedenstedt):
Vi har en ny ägare till Tempo, numera Handlarn. De är lite oerfarna men kämpar hårt och vill
att det ska bli bra. Ta chansen och säg till om något saknas i affären.
Landsvägen: det ska bli två mötesfickor och en busshållsplats vid kyrkan. Biten nere från
Gamla skolan till krönet vid telestationen är farlig. Samhällsföreningen har ett förslag till plan
som vi försöker påverka kommunen och trafikverket att köpa.

13.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt vid brevlådorna och på nätet.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Sekreterare:

Gabriella Olofsson

Justeras:

Martin Björkman

Mats Åstrand

Lars Malm

