PROTOKOLL FÖRT VID SOMMARBYN TORNETS SOMMARMÖTE DEN 29 juli 2012
1. Mötet öppnades av ordförande Ulf Ljungström. Efter önskemål presenterade styrelsen och
ledamöterna sig.
2. Dagordningen godkändes efter att ett tillägg av frågan om arvode för styrelsen lagts till.
3. Till ordförande för mötet valdes sittande.
4. Till sekreterare för mötet valdes sittande.
5. Till rösträknare och justeringsmän valdes Bengt Svensson och Dick Sundström.
6. Mötet godkände att kallelse till möte var stadgenligt.
7. Föregående sommarmötesprotokoll godkändes.
8a. Kassören föredrog den ekonomiska situationen.
8b. Förslag om arvode till styrelsen, 200 kr per möte och person samt 5000 kr/år för
ordförande, sekreterare och kassör vardera godkändes av mötet.
9. Ordförande föredrog Föreningens verksamhet under året.
10. Föreningen har inte längre någon nöjeskommitté och hoppas det finns några som kan ställa
upp till nästa år. Lohmander ordnade midsommarfesten detta år och kommer även att hålla i
en sommarfest den 25/8 där också Brytstugan är inbjudna. Det blir femkamp.
11. Christer Clausen informerade om sopsorteringen som inte sköts som den borde och
uppmanade att stampa ihop kartonger och att containern är till för hushållssopor. Större avfall
får man köra till tippen. Sophanteringen kostar föreningen, dvs. medlemmarna 75 000 kr per
år. Om sophanteringen skötts bättre skulle vi kanske kunna ta en mindra container och därmed
spara pengar. Om bättring inte sker finns det risk att soplämning endast får ske vissa tider.
12. Ordförande informerade om hur det fortskrider med parkeringsfrågan när den stora
parkeringen utanför försvinner. Vi har haft flera möten mede stadsbyggnadsnämnden och
Brytstugan är villiga att släppa en bit av sin parkering närmast oss under vissa förutsättningar
som ska infrias av Helsingborgs stad.
Vidare togs ordningsfrågor upp, bl.a. annat om bollspel på gräsplanen vid dansbanan och att
inte rasta husdjur i gångarna utan att plocka upp efter dem.
13. Motion om bollspel och rastning av husdjur får anses behandlad under ordningsfrågor
Två motioner om lekplats vid dansbanan tillbakavisades till förslagsställarna att samla andra
barnfamiljer och kanske tillsammans med Carro utarbeta ett förslag inklusive kostnader. En
motion om tvättstugan tillstyrktes av styrelsen och av mötet. Beslutades att man bara får boka
två pass åt gången och inte boka nytt pass förrän man tvättat färdigt sitt pass. Avgiften höjs till

20 kr per pass. Nya regler och avgifter gäller från 1 augusti 2012. Nya tvättlistor kommer att
sättas upp och tvättiden utökas.
14. Inga övriga frågor.
15. Ordförande avslutade mötet.
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