
VYS årsmötesprotokoll 2016 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Villaägareföreningen Ystads Sandskog den 17 juli 2016. 
Plats: Norreportskolans matsal 
 
Närvarande: Drygt 170 medlemmar 
 
PARENTATION 
Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av förre hedersordförande 
Stig Edgren, som avled 29 juni. 
 
 
 
 
§ 1   MÖTET ÖPPNAS 
        VYS' ordförande Magnus Björkman förklarade föreningens 51:a årsmöte öppnat 
och 
        hälsade alla närvarande medlemmar välkomna liksom kommunstyrelsens 
 ordförande, Kent Mårtensson. 
           
 
 
§ 2   VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA FÖRHANDLINGARNA 
         På valberedningens förslag valdes Hans Hanson att leda årsmötet. 
 
§ 3   VAL AV JUSTERINGSPERSONER 
 
         Att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Per Thulin och 
        Helena Monti. 
 
§ 4   HAR MÖTET BLIVIT BEHÖRIGEN UTLYST? 
 

Eftersom kallelse till mötet var införd i Sandskogsnytt 2016:2, som distribuerades 
till alla medlemmar under maj månad, beslöts att mötet blivit utlyst enligt  

        stadgarna. 
 
§ 5    FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Förvaltningsberättelsen var publicerad i Sandskogsnytt 2016:2 och godkändes av 
årsmötet. 

 
§ 6    REVISORERNAS BERÄTTELSE 
 
         Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 
 
§ 7    BALANSRÄKNING FÖR 2015 
 
         Årsmötet fastställde den i Sandskogsnytt 2016:2  redovisade balans- och resultat- 
          räkningen. 



 
§ 8     FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
 
          Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret  
           2015. 
 
§ 9     ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER 
 

Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att ingen ersättning ska utgå till styrelsen 
som även i fortsättningen arbetar helt ideellt. 

 
§ 10    ERSÄTTNING TILL REVISORER 
 
           Årsmötet beslutade att revisorerna ersätts med 300 kr per år  
 
§ 11    VAL AV FUNKTIONÄRER 
 
            Valberedningens ledamot Allan Andersson lämnar sitt uppdrag och Gull-Britt 
            Mårtensson har avsagt sig omval. Ulla Tedenlid lämnar sitt styrelseuppdrag 
            och blir ledamot av valberedningen med uppdrag att hitta ytterligare en 
            ledamot i valberedningen.          
              
            Styrelsens ledamöter                             Valperiod 
 
            Ordförande 
            Magnus Björkman                                Vald till 2017-07 
             
            Ledamöter 
 
            Agneta Landqvist                                 Vald till 2017-07 
            Christina Persson                                 Omval till 2018-07 
            Ingmar Sjöstrand                                 Omval till 2018-07 
            Thomas Paulsson                                 Vald till 2017-07 
            Suppleanter 
            Ingemar Persson                                  Vald till 2017-07 
            Per Thulin                                       Nyval till 2018-07 
 
            Revisorer 
            Mats Nogeman                                   Omval till 2017-07 
            Göran Löndahl                                   Omval till 2017-07 
 
            Revisorssuppleanter 
            Bo Lundström                                    Omval till 2017-07 
            Göran Stjernström                                 Omval till 2017-07 
  
            Ledamöter i valberedningen 
            Ingvar Olofsson                                   Vald till 2017-07 
            Ulla Tedenlid                                     Nyval till 2018-07 
            Vakant 



 
 
§ 12  ÅRSAVGIFT FÖR 2016 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad årsavgift, 100 kr. 
 
§ 13 BUDGET FÖR 2015 
Styrelsens budgetförslag, infört i Sandskogsnytt 2016:2, godkändes av årsmötet. 
 
§ 14 ÖVRIGT 
1. Kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson inledde med att gå igenom ett mail 
    han fått från VA-ingenjör Tony Gunnemar, som inte kunde närvara. 
    Etapp 1 av nya vattenledningar är nu klar, men markåterställningen tog längre tid  
    än beräknat. Informationen till stugägarna har varit bristfällig, men ska förbättras 
    inför etapp 2, liksom angående fibernedläggning. 
    Årsmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att kontakta Tony Gunnemar så att 
kommunen ska ge bättre information till stugägarna inför kommande etapper. Framfördes 
också önskemål om att arbetena ska vara färdiga innan sommaren i fortsättningen samt att 
samordningen blir bättre med fiberföretagen. 
   Kent fortsatte med att informera om att det nu antagits en fördjupad översiktsplan 
   för Ystad inom fem områden. Bl.a. föreslås Dragongatan sänkas ner under Regements- 
   gatan - alltså ingen dragning genom Sandskogen. 
   Ett tema i översiktsplanen benämns: staden möter havet. En överenskommelse har träffats 
med Lantmännen om att upphöra med siloverksamheten på nuvarande plats, för att skapa 
möjligheter att bygga fler bostäder i attraktiva lägen.  
  Ett annat tema gäller klimatet. Sandfodringen fortsätter två gånger till, 2017 o 2020. 
 Stranden backar 30-60 meter på 100-års sikt. 
 
 
2. Styrelsens information framfördes av ordförande Magnus Björkman. 
   Skogsskötsel 
   Magnus har talat med kommunekolog Andrea Nowag, som meddelat att bidrag är 
   beviljat för en ny rekreations- och naturvårdsanpassad skötselplan. Många medlemmar 
ansåg att skogen har förtätats och att röjning bör ske på många ställen. Framfördes vikten av 
att föreningen blir delaktig i framtagandet av den nya skötselplanen. 
    
   Naturreservat 
   Förra årsmötet uppdrog till styrelsen att på nästa årsmöte redogöra för skillnaden mellan 
kommunalt och statligt naturreservat. Enligt bl.a. Länsstyrelsen är skillnaderna små, och 
handlar främst om vem som förvaltar och utför tillsyn av reservatet. Att upphäva ett reservat 
är i princip omöjligt, men dispens kan i undantagsfall ges om det inte strider mot reservatets 
syfte. 
 
  Komplementbyggnad 
  Styrelsen fortsätter diskussionen med samhällsbyggnadsnämnden. 
 
  Österleden 
  Styrelsen fortsätter kontakta Trafikverket, polis o kommun angående hastigheten på 
  väg 9 under sommaren. 
  
 



 
 
 
 
§ 15 AVSLUTNING 
Magnus Björkman avtackade avgående Ulla Tedenlid samt mötesordförande Hans Hansson. 
Därefter förklarades mötet avslutat och de närvarande bjöds på snittar och vatten/cider. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Agneta Landqvist 
 
 
 
 
Justeras 
 
Hans Hanson                         Helena Monti                   Per Thulin  


