GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PROTOKOLL • den 22 maj 2010

Styrelsemöte den 10 maj 2010
Närvarande: Leif Houghton, Lars-Peter Jonsson (ordförande), Sven
Stedt och Christer Wallentin (sekreterare).
………………………………………………………………………………………….
1. Rapporter
Leif berättar att Farmartjänst har klippt ned Rosa Rugosa-häcken på
den västra sidan av gångvägen från Sillgränd i riktning mot lekplatsen.
Lars-Peter nämner att brevet har gått iväg till Mölle vägförening,
Håkan Göthe, med ett förslag som gemensam syn av torgen med mera i
Gylleröd.
Christer informerar om att en medlem vid Silltorget har framfört
synpunkter på bilparkeringen på torget.
2. Fastighetsdomstolen
Vi går igenom mötet i fastighetsdomstolen den 6 maj 2010. Eftersom
läget i ombyggnadsfrågan är så låst, bestämmer vi oss för att lämna
våra platser i styrelsen, se bilaga 1.
Vi beslutar att kalla till en extra föreningsstämma i stationshuset
lördagen den 29 maj 2010 klockan 14 då en ny styrelse utses, se bilaga
2.
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Bilagor
1. Brev till medlemmarna den 12 maj 2010.
2. Kallelse till extra föreningsstämma den 29 maj 2010.

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Besök gärna föreningens hemsida • www.gyllerod.se

Mölle den 12 maj 2010

Till alla Gyllerödsbor

I torsdags i förra veckan hade fastighetsdomstolen kallat till
möte. Resultatet av ett par timmars sammanträde blev att kärandena drog tillbaka sitt överklagande och att styrelsen skulle kalla
till en extrastämma i augusti som på nytt tar ställning till frågan
om en eventuell ombyggnad till fibernät. En arbetsgrupp skulle
utses för att förbereda stämman.
Vi konstaterar att läget i ombyggnadsfrågan är låst. En del av
medlemmarna vill bygga om den nuvarande anläggningen till
fiber, en annan del vill inte göra det. Vid extrastämman den 6
februari var det flera som röstade för än emot, men hur läget är i
dag är det ingen som vet.
I det låsta läge som har uppkommit har vi bestämt oss för att
lämna våra platser i styrelsen.
Det är ett drastiskt beslut, men vi ser ingen annan möjlighet. När
vi i fastighetsdomstolen frågade kärandena om de var beredda att
respektera ett eventuellt nytt ja-till-fiber-beslut i augusti, blev
svaret nej! De verkade alltså inställda på att till varje pris stoppa
en ombyggnad av den nuvarande tv-anläggningen till fiber, och
framför oss såg vi ännu ett överklagande och ett ändlöst tragglande i rättsapparaten – något som vi inte vill medverka till.
Med det här brevet följer en kallelse till en extrastämma den 29
maj. Vid mötet ska en ny styrelse väljas.
Med vänliga hälsningar
STYRELSEN FÖR GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
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Kallelse till extra stämma
tid		

Lördagen den 29 maj 2010 klockan 14.00

plats		

Stationshuset

dagordning 1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Val av två protokollsjusterare som vid behov är rösträknare
4. Upprättande av en närvarolista/röstlängd
5. Godkännande av kallelsen till stämman
6. Styrelsens förslag till dagordning
7. Val av styrelsordförande och övriga styrelsemedlemmar
8. Övriga frågor
9. När och var protokollet kommer att vara tillgängligt
–o–
Fullmakt Kommentar till § 17 i stadgarna: «En medlems rösträtt kan utövas
genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.» Vi bifogar en
blankett för fullmakt. Blanketten finns också på www.gyllerod.se.
Välkomna! Styrelsen
Mölle den 12 maj 2010
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