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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i
Släps-Kullens Samfällighetsförening
Tid: 2016-04-05, kl 1900
Plats: Kyvikshus, Kullavik

Närvarande: enligt separat lista, 7 medlemmar genom fullmakt eller som fastighetsägare.

1.

Mötet behörigt utlyst

Det meddelades att mötet i enlighet med föreningens stadgar behörigt utlysts genom
anslag i Signalen och annons i Norra Hallands Veckoblad.
2.

Mötets öppnande

Håkan Börjesson öppnande mötet och hälsade de närvarande välkomna.
3.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Håkan Börjesson och till sekreterare Peter Larsson.
5.

Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes S.O. Börjesson och Anders Karlsson
6.

Styrelsens berättelse, ekonomisk rapport

Framlades styrelsens berättelse samt ekonomisk rapport för 2015. Båda godkändes.
7.

Revisionsberättelse

Presenterades revisionsberättelse avseende verksamheten 2015. I berättelsen tillstyrker
revisorn att årsmötet måtte bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
8.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tiden årsberättelsen omfattar, 2015.
9.

Inkomna motioner och skrivelser

Under året hade inga motioner inkommit.
10. Ersättning till styrelse och revisorer

Beslutades om oförändrat arvode och att styrelsen inom sig skulle besluta om hur
arvodet skulle disponeras.
11. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2016

Styrelsens förslag godkändes,
12. Val av styrelse och suppleanter

På tur att avgå var Håkan Börjesson. Valberedningens förslag, att omvälja Håkan
Börjesson (2 år), godkändes. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Anders Karlsson på
(1 år) och omvaldes Jan Jange (1 år).
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13. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor omvaldes Fredrik Norell (1 år). Till revisorssuppleant omvaldes Lars
Brodd (1 år).
14. Val av ledamöter i Bodkommittén

Till ledamöter i bodkommittén omvaldes Sven Olof Börjesson och Anders Karlsson.
15. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Sven Olof Börjesson och Karl Olof Dahlkvist.
Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.
16. Anslag av stämmoprotokoll

Beslutades att årsmötets protokoll inom 15 dagar skulle anslås i Signalen samt på
hemsidan ( www.kullavik.nu ) där även kallelser och övrig information finns.
17. Övriga frågor
a. Meddelades att fastigheten Släps-Kullen 24:1 framfört önskemål om servitut för tillfart över S:17.
Mötet beslutade att avslå denna begäran.
b. Kullsviks Badförening UPA hade framfört önskemål om ett längre avtal (20 år) rörande hamnen.
Mötet beslutade att tills vidare fortsatt erbjuda en avtalstid om 1 år, med 6 månaders
uppsägningstid och förlängning på 1 år.
c. Meddelades att Kungsbacka Kommun genom förvaltningskontoret Miljö o Hälsa varit i hamnen på
inspektionsbesök (Badföreningen hade medverkat vid inspektionen) och lämnat en diger rapport.
Styrelsen fick i uppdrag att, i samråd med Badföreningen, komma fram till hur lämpliga åtgärder
kunde vidtagas samt även hur ansvarsfrågorna nu och framledes i arrendeavtalet skulle hanteras.
18. Mötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande för värdefulla synpunkter och avslutade mötet.
Vidare förekom ej
Vid protokollet

Peter Larsson

Justeras
S O Börjesson

Anders Karlsson

