Protokoll.
Ordinarie årsmöte med Erik Staels stugby.
Lördagen den 24 juli 2021 kl. 10.00
Plats: Anslagstavlan, Erik Staels Stugby.
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Marika Rennerfelt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 22 stugor var
representerade vid mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning.
Dagordningen för mötet godkändes.
§ 3 Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
Marika Rennerfelt valdes som ordförande för mötet.
§ 4 Val av sekreterare för mötet.
Nils-Göran Bengtsson valdes som sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän – tillika rösträknare.
Till att justera mötets protokoll valdes Thomas Ericsson och Viktoria Pauli.
§ 6 Fråga om årsmötets utlysande i behörig ordning.
Frågan bifölls.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Nils Göran Bengtsson läste upp det gångna årets verksamhetsberättelse.
Johan Henningsson redovisade föreningens ekonomi.
§ 8 Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Bengt Petterson.
$ 9 Beviljande av ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställande av årsavgift.
En oförändrad årsavgift på: 800 Kr beslutades på mötet. Kassören ”flaggade” för en eventuell
höjning i framtiden.
§ 11 Val.
a: Ordförande för en tid av ett år.
Marika Rennerfelt (omval)

b: Två styrelseledamöter för en tid av två år.
Nils Göran Bengtsson (omval) Anders Lillieberg (omval).
c: Två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
Per-Ola Nedstedt (Omval) och Peter Melldén (omval).
d: En revisor för en tid av ett år.
Bengt Petterson (omval)
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e: En revisorssuppleant för en tid av ett år.
Thomas Ericsson (omval)
f: Valberedning två ledamöter.
Våge Svenningsson (omval)
Niclas Persson (nyval)
g: Skogskommitté.
Peter Melldén (omval)
Tommy Carlsson (Nyval)
Staffan Olsson (omval)
§ 12 Inkomna motioner.
Inga inkomna motioner.
§ 13 Övriga frågor.
1. Thomas Ericsson informerade om trafiksituationen på Kungsvägen. Eventuellt ett
övergångsställe på gång. En skrivelse är skickad till Halmstad kommun teknik/fritid.
2. Det påtalades vid mötet att vissa störande fester/spelande av musik förekommit vid ett
flertal tillfälle nattetid.
Mötet kom fram till följande: Om stugan lånas ut (hyrs ut) är det stugägarens skyldighet att
informera om att störande nattetid undviks. Även vi stugägare får ta ett ansvar så att vi ej stör
grannar/omgivning på ett onödigt sätt.
§ 14 Styrelsens information:
1 Anders Lillieberg informerade om arbetet i Ekonomiska föreningen
Anders informerade om parkeringsplatsen vid kiosken.
Anders informerade även om inlösen av den samfällda lertäkten som berör vårt område.
Förhandlingar är i ett slutskede.
Belysning, reparation av Erik Staels väg ligger som ett ärende i Ekonomiska föreningen.
Lars Nilsson informerade om styrelsen i Ekonomiska föreningen. Anders Lillieberg avgår som
ordförande nästa år, det är viktigt att Erik Staels stugby kan representeras I Ekonomiska föreningen (
om någon kan tänka sig ett styrelseuppdrag, hör av er till Lars Nilsson stuga 540.
2. Förslag datum för höststädning.
Mötet beslöt att den 4:e lördagen i september är det höststädning (2021 09 25 kl. 09.00)
3. Information skogskommittén.
Peter Melldén informerade om skogskommitténs arbete. Ragnar Johansson har utfört gallring inom
området. Flertalet av medlemmarna är mycket nöjda av det som genomförts. Problemet med Parkslide
i området år stort. Besprutning med Round Up Kan/får ej ske. Alternativet är att gräva upp med rötter
alt. Täcka med svart plast. Eventuellt uppgrävd Parkslide får ej läggas i kompost utan måste förstöras
genom att man eldar upp den.

§ 15 Avslutning.
Ordförande Marika Rennerfelt avslutade mötet.
En gratifikation överlämnades till Staffan Olsson och Tommy Carlsson för sitt idoga arbete på
de gemensamma ytorna inom området.
Frösakull 2021-07-24
Nils Göran Bengtsson sekr.

Marika Rennerfelt ordf.

Justeras:
Thomas Ericsson
…………………………

Viktoria Pauli
…………………………
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