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Ordinarie föreningsstämma den
21 mars 2010
1.

Val av ordförande för stämman

Deltagarna väljer Lars-Peter Jonsson till ordförande på mötet.
2.

Val av sekreterare vid stämman

Deltagarna väljer Christer Wallentin till sekreterare vid stämman.
3.

Val av två protokollsjusterare som vid behov är
rösträknare

Deltagarna väljer Christer Nilsson och Mona Nordin till justeringspersoner och rösträknare.
4.

Upprättande av en närvarolista/röstlängd

Sekreteraren föreslår att han får pricka av de närvarande mot den
debiteringslängd som skickades ut tillsammans med kallelsen, och
att detta dokument får fungera som närvarolista och röstlängd. Om
det blir aktuellt med rösträkning senare under stämman, återkommer sekreteraren till röstlängden med ett upprop.
Stämman beslutar att godkänna sekreterarens förslag, se närvarolistan i bilaga 1.
5.

Godkännande av kallelsen till stämman

Ordföranden redovisar vad som gäller för kallelsen enligt stadgarna.
Kallelsen ska utfärdas av styrelsen och vara skriftlig. Den ska nå
medlemmarna senast två veckor före stämman.
Ordföranden berättar att kallelsen till dagens stämma skedde den 1
mars 2010 då en skriftlig kallelse delades ut i alla brevlådor, se
bilaga 2. Kallelsen sattes också upp på föreningens anslagstavla och
lades ut på Gyllerödwebben. Samtidigt skickades kallelsen per post
till medlemmar som inte är mantalsskrivna i Mölle, ett 20-tal
personer. Tillsammans med kallelsen fick medlemmarna styrelsens
verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2009 samt
en budget för 2010.
Stämman beslutar att godkänna kallelsen.
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6.

Styrelsens förslag till dagordning

Ordföranden presenterar förslaget till dagordning, vilken återfinns i
kallelsen.
Stämman beslutar att fastställa dagordningen.
7.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för 2009

Ordföranden berättar att smärre justeringar har skett i resultat- och
balansräkningen i samband med att revisorn gick igenom räkenskaperna. Föreningens revisor och kassör kommenterar ändringarna
och förklarar att dessa i huvudsak gäller några interimsposter som
har bokförts på ett annat vis. Den korrigerade versionen av resultatoch balansräkningen delas ut till mötesdeltagarna, se bilaga 3.
Korrigeringen av resultat- och balansräkningen får konsekvenser för
verksamhetsberättelsen; en ny version av denna delas också ut, se
bilaga 4. Efter en fråga från en av deltagarna pekar sekreteraren på
det stycke på sidan 1 som har ändrats i förhållande till den tidigare
utdelade versionen (markerat med ett rött streck i marginalen).
Stämman konstaterar att styrelsen har lagt fram en verksamhetsberättelse samt en resultat- och balansräkning för 2009.
8.

Revisionsberättelse för 2009

Ordföranden hänvisar till den utdelade revisionsberättelsen, se
bilaga 5, och lämnar ordet till revisorn. Hon kommenterar revisionsberättelsen och tillstyrker att stämman beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.
9.

Ansvarsfrihet för styrelsen för 2009

Lars Steen kommenterar frågan om ansvarsfrihet. Det normala,
menar han, är att stämmodeltagarna har ett dokument som underlag för sitt ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet: revisionsberättelsen. Vid dagens stämma finns ytterligare ett dokument, nämligen det överklagande som nio medlemmar har lämnat till fastighetsdomstolen vid tingsrätten i Malmö, vilket innehåller ett yrkande
på att beslutet vid extrastämman den 6 februari 2010 att bygga om
den nuvarande gemensamma anläggningen för television och radio
till fibernät ska förklaras ogiltigt. Lars Steen ger exempel på formuleringar i kärandenas stämningsansökan som enligt hans mening
innebär kritik av styrelsen, och han anser därför att den som ställer
sig bakom överklagandet inte kan rösta för att styrelsen ska få
ansvarsfrihet, liksom omvänt: Den som inte ställer sig bakom
överklagandet, och likaså den som inte ställer sig bakom alla formuleringar i skrivelsen, bör rösta för ansvarsfrihet för styrelsen.

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING • PROTOKOLL • den 28 mars 2010 • sidan 3 av 6

När diskussionen är avslutad ställer ordföranden följande proposition: Ja innebär att styrelsen beviljas ansvarsfrihet; nej innebär att
styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet. Stämman godkänner propositionen.
Några medlemmar begär rösträkning. Som förberedelse för röstningen gör sekreteraren ett upprop fastighet för fastighet och
upplyser om lämnade fullmakter. Röstlängden visar att 32 fastigheter är företrädda på mötet. Eftersom ingen på stämman föreslår en
sluten omröstning, sker den genom upprop.
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarfrihet för 2009.
Beslutet fattas med 21 ja-röster mot 11 nej-röster, se bilaga 6.
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ordföranden redovisar styrelsens förslag, vilket är att inga arvoden
ska utgå. Gunnar Gustafsson föreslår enligt traditionen att styrelsen
och revisorerna får äta en måltid på föreningens bekostnad.
Stämman beslutar enligt Gunnar Gustafssons förslag.
11. Styrelsens förslag till plan för förnyelse och underhåll
Ordföranden hänvisar till den utdelade planen, se bilaga 7.
Stämman konstaterar att styrelsen har lagt fram en plan för förnyelse och underhåll för perioden 2010–2012.
12. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd
för 2010
Ordföranden hänvisar till budgeten för 2010, se bilaga 7. Den
innehåller bland annat en beräknad kostnad för fibernät på 22 000
kronor, vilket utgår från den ursprungliga planen att den ombyggda
anläggningen skulle tas i bruk omkring den 1 juni 2010.
Några deltagare menar att det är fel att beakta framtida kostnader
för fibernätet så länge det – med hänsyn till den pågående rättsprocessen – är oklart när ombyggnaden kan ske. Styrelsen håller med
om att läget är oklart. Men om det skulle visa sig att kostnaderna blir
lägre än beräknat för 2010 kommer överskottet att föras i ny räkning
och komma föreningen till goda senare år; pengarna försvinner inte.
När diskussionen är avslutad summerar ordföranden styrelsens
förslag: Uttaxeringen för 2010 fastställs till 2 300 kronor per fastighet. Som underlag för uttaxeringen ska gälla den debiteringslängd
som delades ut i samband med kallelsen, se bilaga 8. Beloppet ska
vara inbetalt till föreningen senast den 2 maj 2010.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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13. Val av styrelse och styrelseordförande
Ronny Klang presenterar valberedningens förslag, vilket innebär att
Lars-Peter Jonsson väljs till ordförande, att Leif Houghton och
Christer Wallentin väljs till ledamöter och att Sven Stedt väljs till
suppleant, se bilaga 9. Valen gäller för ett år, det vill säga fram till
nästa ordinarie föreningsstämma.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
14. Val av revisor och revisorssuppleant
Ronny Klang presenterar valberedningens förslag, vilket innebär att
Cecilia Müntzing-Gullberg väljs till revisor och att Sune Eriksson
väljs till revisorssuppleant, se bilaga 9. Valen gäller för ett år, det vill
säga fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
15. Val av valberedning
Stämman beslutar att välja Ronny Klang (sammankallande) och
Lena Strandmark till ledamöter i valberedningen.
16. Övriga frågor
Gunnar Gustafsson frågar varför Staffan Gribel inte tilläts att publicera ett häfte med titeln Gylleröds samfällighets tv-anläggning –
alternativ till fiber på Gyllerödwebben.
Sekreteraren redovisar hur frågan om publiceringen handlades.
Styrelsen diskuterade frågan på sitt sammanträde den 11 mars 2010
och beslöt enligt protokollet följande:
Vi beslutar att inte gå honom [Staffan Gribel] till mötes.
Styrelsen har två skäl för detta ställningstagande: dels är frågan
avgjord genom det beslut som stämman fattade den 6 februari
2010, dels är det inte lämpligt ha publicera inlägg på hemsidan från
ena parten i en pågående rättsprocess.

Några medlemmar ställer frågor som rör olika tekniska och ekonomiska aspekter av ombyggnaden till fibernät: (1) Kerstin Tillberg
frågar om sina tre tv-apparater; vad kommer det att kosta i engångsoch månadsavgifter i fiber-alternativet? (2) Charlotte Baer frågar
varför styrelsen inte har redovisat att larmfunktionen inte fungerar i
ett fibernät och (3) Staffan Gribel frågar hur det blir med möjligheten att få tillgång till FM-antenn via fibern.
Ordföranden och sekreteraren upprepar styrelsens principiella
inställning när det gäller en fortsatt diskussion om ombyggnaden till
fibernät, och menar att dagens ordinarie stämma inte är platsen för
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en djupdykning i frågor och svar i det ämnet. Som kommentar till de
första två frågorna svarar sekreteraren emellertid:
(1) att installationskostnaderna för respektive fastighetsägare
kommer att variera med hänsyn till hur omfattande installationer
det gäller och vem som gör jobbet; ett utförligt svar med exempel
finns i avsnittet »I mitt eget hus « i informationshäftet Fiber Trippel
på sidan 8–9; (2) att bristerna vad gäller larm redovisades utförligt
på informationsmötet den 23 januari 2010; de nämns också i Fiber
Trippel på sidan 11. Vad gäller (3) svarar inte styrelsen, utan upprepar sin principiella inställning (se ovan).
Lars-Erik Johansson kritiserar att styrelsen lämnar kortfattade svar,
eller inte svarar på allt, och hänvisar till 50 § Lagen om förvaltning
av samfälligheter, vilken lyder:
Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar
om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara
av betydelse för medlemmarna.

Han menar att en medlems fråga, och följande svar, kan ha betydelse för övriga medlemmar. Eftersom beslutet om ombyggnaden inte
har vunnit lagar kraft anser han att frågan fortfarande kan anses
vara under debatt.
En medlem frågar om styrelsen skulle överklaga ett beslut i fastighetsdomstolen som innebär att det inlämnade överklagandet bifalls
av domstolen. Ordföranden svarar att styrelsen kommer att respektera fastighetsdomstolens beslut.
Staffan Gribel redovisar några ändringar och tillägg till sin skrift och
uppmanar medlemmarna att komma med frågor och synpunkter.
Mona Nordin menar att kommunikation är svårt, då information
och budskap som kommuniceras kan tolkas och förändras, och hon
tar som exempel frågan om den gemensamma anläggningen för
television och radio. Den avhandlades bland annat på årsstämman i
mars 2008. Hon ber att få följande koncentrat av sitt inlägg fört till
protokollet:
Mona Nordin konstaterar att styrelsen i samband med
beslut den 19 aug 2009 och i beslutsunderlaget till extrastämman
”Utred fiberkabel nu” hänvisar till § 1114 i protokollet från 2008
års stämma. Tolkningen av innehållet i § 1114 kan ha haft betydelse för beslut som rör underhåll av befintlig anläggning och arbetet
för en för framtiden hållbar lösning.
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Närvarande vid ordinarie föreningstämma
den 21 mars 2010
Åke Andersson

Garngränd 9

Charlotte Baer

Sillgränd 25

Bengt Bring

Ålgränd 2

Astrid Christiansson

Sillgränd 4

Per Christiansson

Sillgränd 4

Anders Falkenius

Garngränd 8

Staffan Gribel

Sillgränd 41

Cecilia Gullberg-Müntzing

Sillgränd 51

Gunnar Gustafsson

Sillgränd 47

Carola Hannah

Sillgränd 39

Leif Houghton

Sillgränd 45

Sture Jagæus

Ålgränd 11

Lars-Erik Johansson

Ålgränd 3

Torsten Johansson

Sillgränd 49

Lars-Peter Jonsson

Ålgränd 9

Gunilla Klang

Garngränd 2

Ronny Klang

Garngränd 2

Kjell Larsson

Garngränd 7

Charlotte Lund

Sillgränd 41

Christer Nilsson

Ålgränd 8

Fredrik Nordin

Krokgränd 2

Mona Nordin

Krokgränd 2

Henrik Orwén

Sillgränd 1

Jan-Erik Persson

Garngränd 1

Stina Persson

Garngränd 1

Ingrid Sudlöf-Eriksson

Garngränd 11

Annika Schough

Krokgränd 1

Sven Stedt

Krokgränd 1

Lars Steen

Ålgränd 1

Ulla Steen

Ålgränd 1

Lena Strandmark

Ålgränd 14

Anna-Greta Svensson

Garngränd 12

Elisabeth Södergren

Garngränd 4

Kerstin Tillberg

Garngränd 6

Frederic Täckström

Ålgränd 4

Christer Wallentin

Garngränd 13

Ragna Wallentin

Garngränd 13

__
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Bilaga 1
21 mars 2010

GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Bilaga 2
21 mars 2010

Kallelse till ordinarie stämma
tid		

Söndagen den 21 mars 2010 klockan 15.00

plats		

Grand Hôtel, Mölle. Föreningen bjuder på kaffe, te och kaka

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. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
		 balansräkning för 2009
8. Revisionsberättelse för 2009
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2009
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
11. Styrelsens förslag till plan för förnyelse och underhåll
12. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för 2010
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. När och var protokollet är tillgängligt
–o–
Fullmakt Röstning kan ske genom ombud. Ett ombud kan bara företräda en
medlem. Ombudet behöver inte vara medlem i föreningen. Begränsning till en
fullmakt gäller inte fullmakter från delägare. Vi bifogar en blankett för fullmakt. Blanketten finns också på www.gyllerod.se.
Välkomna! Styrelsen
Mölle den 1 mars 2010

Bilaga 3
21 mars 2010
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Styrelsens verksamhetsberättelse • 2009
1. Förtroendevalda
Styrelsen har haft följande sammansättning sedan den ordinarie
stämman i mars 2009: Lars-Peter Jonsson, ordförande; Leif
Houghton, kassör; Christer Wallentin, sekreterare och Sven Stedt,
suppleant.
Cecilia Gullberg-Müntzing har varit revisor och Ulla Steen har varit
revisorssuppleant.
Valberedningen har bestått av Christer Nilsson (sammankallande)
och Ronny Klang.
2. Möten och sammanträden
Föreningen har haft två extrastämmor: den 24 oktober 2009 och
den 6 februari 2010. Båda gällde frågan huruvida den gemensamma tv-anläggningen skulle byggas om till fibernät. Dessutom hölls
ett informationsmöte den 23 januari 2010 i samma ämne.
Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under
perioden den 21 mars 2009–den 28 februari 2010. Ytterligare ett
styrelsemöte kommer att hållas den 11 mars 2010.
Den 10 maj var det städdag i Håven med ett tjugotal deltagare.
Midsommardagen kom med vackert väder, och många medlemmar deltog i picknicken på Gröningen. Den traditionella kräftskivan hölls den 28 augusti; omkring femton personer var med.
3. Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi. Det egna kapitalet uppgick vid
årsskiftet till cirka 96 000 kronor. Resultatet för 2009 blev ett
överskott på cirka 16 000 kronor, vilket var cirka 11 000 kronor
bättre än planerat. Det var framför allt kostnaderna för markskötseln som blev lägre än väntat.
För 2009 betalade varje medlem 2 000 kronor till samfällighetsföreningen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avgiften för
2010 ska vara 2 300 kronor. Ökningen med 300 kronor hänger
ihop med den planerade ombyggnaden till fibernät.
4. Fibernät
Extrastämman den 6 februari 2010 beslöt att den gemensamma tvanläggningen ska byggas om till fibernät. Beslutet vinner laga kraft
den 6 mars 2010. Därefter kan upphandlingen avslutas och bygget
komma igång. Ombyggnaden kommer att ta cirka två månader.

Bilaga 4
21 mars 2010

Ny version
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Kostnaden för fiberombyggnaden är beräknad till cirka 1 750 000
kronor. Investeringen ska lånefinansieras i sin helhet. Den beräknas medföra en årlig kostnad för ränta och amortering på i genomsnitt cirka 1 600 kronor per fastighet. Medlemmarnas årliga avgift
till samfällighetsföreningen beräknas i genomsnitt för lånetiden
komma att öka från 2 000 kronor – vilket var avgiften för 2009 –
till cirka 2 600 kronor per år, det vill säga med cirka 600 kronor
per år.
5. Gyllerödwebben
Lagom till midsommarfesten presenterade styrelsen den nya
webbplatsen för Gylleröd, www.gyllerod.se. Hemsidan har därefter
utvecklats och förbättrats successivt; detta har kunnat ske genom
synpunkter och tips från många av medlemmarna.
Det visade sig under behandlingen av frågan om fibernät under
hösten och vintern att webbplatsen kom att spela en viktig roll som
diskussionsforum och informationskanal.
Samfällighetsföreningens samlade dokumentation – protokoll,
verksamhetsberättelser, avtal, kartor, brev med mera – bestod
tidigare av tusentals sidor, förvarade i ett femtontal pärmar.
Materialet har digitaliserats och är numera tillgängligt på webbplatsen. Originaldokumenten förvaras i styrelsens arkiv.
6. Yttre underhåll
Kullabygdens Farmartjänst i Viken har svarat för det löpande
underhållet av gräsmattor, häckar och gångvägar. I december 2009
sade styrelsen upp avtalet med Farmartjänst för omförhandling.
Samtidigt begärde styrelsen anbud från ytterligare fem företag. I
januari 2010 beslöt styrelsen att träffa ett nytt avtal med Farmartjänst på i stort sett samma villkor som tidigare. Avtalet löper från
och med den 1 april 2010.
Samfällighetsföreningens ansvar för skötsel av mark i Gylleröd är
exakt definierat. Föreningen ska framför allt sköta gräset på
Gröningen, gångvägarna, Rosa Rugosa-häckarna och lekplatsen (se
www.gyllerod.se/kartor).
En stor del av arealen – utanför de enskilda tomterna – ska underhållas av Mölle vägförening. Det gäller gatorna, torgen med deras
planteringar, Håven, gräsmattan och storgatstenen på ömse sidor
om infarten till Gylleröd etcetera. Även den storgatsten som löper
längs gatorna ligger på Vägföreningens mark, men i praktiken
sköts den av flertalet fastighetsägare.
Under årens lopp har samfällighetsföreningens styrelse vid flera
tillfällen kritiserat Vägföreningen för brister i underhållet av
Vägföreningens delar av Gylleröd. Vägföreningens återkommande
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förklaring har varit att dess ekonomi är ansträngd och inte räcker
till för allt som skulle behöva göras.
Styrelsen har haft underhandskontakter med ordföranden och
sekreteraren i Vägföreningen om de aktuella underhållsfrågorna.
Sekreteraren var också med på samfällighetsföreningens styrelsemöte den 19 augusti 2009 då frågorna diskuterades ingående.
Skötselproblemet fordrar nya kontakter under 2010 – och kanske
nya lösningar.
7. Övrigt
I juni fälldes ett stort träd på Gröningen; det var allvarligt angripet
av almsjukan. Arbetet med fällning och bortforsling av timmer och
grenar utfördes utan kostnad för föreningen.
Håven snyggades upp under våren och hösten. Först var det
städdagen i maj som gjorde susen. Och sedan försvann ett par
gamla, avregistrerade fordon från parkeringsplatsen. Det senare
lyckades tack vare insatser från både kommunen och några föreningsmedlemmar.

I juli förra året skrev byföreningen, vägförening och Gylleröds
samfällighetsförening ett brev till kommunen om belysningen
vid infarten till Mölle. Bakgrunden vara att kommunen planerade att ta bort belysningstolparna; vägen skulle alltså bli mörklagd. Föreningarna krävde att de befintliga belysningsstolparna
skulle ersättas med nya så att en acceptabel vägbelysning kunde
bibehållas. Kommunens beslut blev att tills vidare låta de gamla
stolparna vara kvar.
Mölle den 1 mars 2010
Leif Houghton
Lars-Peter Jonsson
Sven Stedt
Christer Wallentin

Bilaga 5
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Plan för förnyelse och underhåll
2010
Ombyggnad av den gemensamma tv-anläggningen; föryngringsbeskärning av Rosa Rugosa-häckarna, rensning av träd, buskage och
övriga rabatter; hamling av pilarna i lekparken; inspektion av
lekredskapen.
2011
Översyn och förnyelse av gångvägar, häckar, gräsmattor med mera;
rensning av träd, buskage och övriga rabatter; hamling av pilarna i
lekparken; inspektion av lekredskapen.
2012
Rensning av träd, buskage och övriga rabatter; hamling av pilarna i
lekparken; inspektion av lekredskapen; inspektion av asfaltytor med
eventuella kompletteringar.

Budget för 2010

alla belopp i kronor

Intäkter
Medlemsavgifter, 73 fastigheter à 2 300 kr

167 900

Intäkter totalt

167 900

Kostnader
Markskötsel
Underhåll, målning och reparationer
Visningsrätter för tv, avgift till Stim
El till tv-anläggningen
Underhåll av tv-anläggningen
Försäkring av tv-anläggningen
Fibernät
Administrationskostnader
Möteskostnader och representation
Övriga kostnader
Kostnader totalt

47 000
4 000
46 000
8 000
10 000
4 000
22 000
3 000
6 000
8 000
158 000

Periodens resultat

Mölle den 1 mars 2010
Leif Houghton
Lars-Peter Jonsson
Sven Stedt
Christer Wallentin
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9 900

Bilaga 9
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Valberedningens fiirslag till styrelse, revisor och revisorsuppleant ftir
Gylleriids Sa mf?illighetsfiirenin g att fii reliiggas vid ordina rie
ftireningsstiimma den 21 mars 2010.

Valperiod: Tiden mellan ordinarie stiimma 2010 och ordinarie stiimma 2011.

Styrelseordftirande:

Lars-Peter Jonsson

omval

Styrelseledamot:

Leif Hougthon

omval

Styrelseledamot:

Christer Wallentin

omval

Suppleant:

Sven Stedt

omval

Revisor:

Cecilia Gullberg-Miintzing omval

Revisorsuppleant:

Sune

Molle mars 2010

Valberedningen

Eriksson

nwal

