Karlskronavikens Samfälligheters Förening (KSF)
c/o Rolf Fällström
Karlskronaviksvägen 74
144 63 RÖNNINGE
Tel: 532 53513

Protokoll från årsmöte 2010
Datum:
Närvarande:

Torsdagen 30/12 kl 19.00 hos familjen Israelson
Uttringe Hages väg 12
Styrelsen och en övrig medlem

1. Mötet öppnades av ordföranden och befanns vara behörigt utlyst. Mail med
kallelsen skickades den 16/12 till alla på KSF´s mailadresslista.
2. Dagordningen godkändes med tillägg av övriga frågor från Åke Foghammar
3. Till ordförande för mötet valdes Rolf Fällström (sittande).
4. Till sekreterare för mötet valdes Sara Sundén-Cullberg
5. Till justeringsmän valdes Lise Norberg och Micke Israelson
6. Föregående årsmötesprotokoll lästes igenom och godkänns. Läggs ut på hemsidan,
www.karlskronaviken.se
Ordförande redogjorde för verksamheten under det gångna året. Styrelsen har haft
ett par möten under hösten, den 24/9 och 19/11, där vi arbetade med förslag på nya
stadgar, diskuterade kring styrelsen olika uppdrag, tog tag i administrativa frågor,
adresslistor mm. Vi arbetade kring ett eventuellt upprop kring exploateringen i västra
Rönninge. Under våren hade vi ett möte (9/3) där vi bl a arbetade med ett remissvar
till kommunen angående detaljplanen. Det skickades in i slutet av mars. Efter detta
kände vi att vi för tillfället inte kunde komma längre i denna fråga i detta forum. Ett
par i styrelsen gick därför vidare och var efter sommaren med i gruppen som startade
det nybildade Rönningepartiet vilket har lett till att KSF’s styrelse har legat i träda
under sommaren och hösten 2010.
7. Kassaredogörelse. Ingående balans 9.611,61 kronor. Efter det senaste årsmötet
inkom 20 medlemsavgifter, så sammanlagt inkom 41st medlemsavgifter under 2009.
Aktuellt saldo 11.611,61 kr.
Avgår årsavgift postgirokonto 450 kr samt månadsavgifter för postgirokonto 825 kr.
Utgående balans 10.336,61 kr
Mötet godkände denna kassaredogörelse.
8. Styrelsen kan inte bevilja sig själva ansvarsfrihet för år 2010 vilket gör att vi
kommer att utlysa ett extra årsmöte 8 maj 2011 kl 11.00. Plats meddelas senare.
9. Föreningens framtid.
Årsmötet går igenom förslaget till nya stadgar och föreslår att dessa antas vid det
extra årsmötet i maj. Se bifogad fil ”Förslag på nya stadgar”, kursiverad stil är text
som justerats eller lagts till, jmf med nuvarande stadgar.
Då Rolf Fällström och Micke Israelson i styrelsen nu arbetar aktivt inom
kommunalpolitiken väljer de att avgå från KSF´s styrelse. Årsmötet bildar en
valberedning. Till valberedning väljs Marie Zachrison, Mikael Israelson, Rolf Fällström
och Sara Sundén-Cullberg.
10+11. Nuvarande styrelse sitter kvar som interimstyrelse fram till det extra årsmötet
i maj 2011. Styrelsen kommer att fram till dess endast åta sig att arbeta som
valberedning.

12. Årsavgiften. Ingen årsavgift har begärts in under 2010. Årsmötet beslutar att
behålla samma årsavgift för 2011 som 2009, dvs 100 kr/medlem.
Vi ber dig snarast betala 2011 års medlemsavgift till Plusgiro 495 60 88-1. Skriv namn,
adress samt e-postadress.
Avgiften tas numera ut kalenderårsvis. För dig som ännu inte är medlem är du
välkommen till årsmötet ändå, om du betalar medlemsavgiften innan årsmötet.
13. Detaljplaner. Detaljplan Karlskronaviken: Ordföranden informerar om att sedan
remisstidens utgång 31/3 -10 så har vi väntat på det slutliga detaljplaneförslaget från
kommunen men det har dröjt och vid årets slut ännu inte presenterats. Vi har den
senaste veckan informerats om att länsstyrelsen m.fl. kräver att kommunen
respekterar lagen om strandskydd, något KSF påpekat för kommunen vid flera
tillfällen. Kommunen vet i nuläget inte när nästa steg av detaljplaneförslaget
kommer att presenteras. Ang. Heliodal och Solliden finns ingen ny information att
tillgå. När det gäller detaljplan Rönninge centrum beslutade majoriteten i
kommunfullmäktige den 16/12 att sända programförslag som bl a innehåller höghus
på Rönninge torg till fastställande av detaljplan.
14. Övriga frågor. Årsmötet går igenom brev från S. Foghammars dödsbo m.
ägarfamiljerna Hagström/Foghammar. Se bifogad fil ”Brev från Å Foghammar”. Svar
på frågorna infogas i det dokumentet.
15. Årsmötet avslutas.
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