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1. Mötets öppnande
Dick Persson de närvarande välkomna och öppnade Höststämman

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Dick Persson

3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare
Anmäldes att Mart¡n Erlandsson av styrelsen utsetts till sekreterare för stämman

4. Val av justeringsmän

Utsågs Christer Dahlén och Bratislav Marjanovic att tillsammans med Dick Persson justera

dagens protokoll.

5. Dagordning
Godkändes dagordningen

6. Röstlängd
Godkändes att förteckning över de närvarande gäller som röstlängd, bilaga

7. Rapport av styrelsen

F örva ltn i n g ov vti rde pa ppe r
Förvaltningen sker Lysa som är en automatisk investeringstjänst (robotförvaltning) genom
algoritmstyrd ranking och placering i fonder. Tjänsten innebär lägre avgifter och tar bort risk
förknippad med sqbjektiv bedömning i val av placering. Hittills har portföljen relativt god ut-
veckling.

Hyresfostighet
Föreningens mål är att framåt förvärva och förvalta en hyresfastighet. Det har dock ännu ej
dykt upp ett lämpligt objekt. Styrelsen bevakar löpande marknaden.

Aktiviteter
Revisor Bo Matson bjöd under året in till golftävling på PGA Sweden National. A-klassen
vanns av Peter Wetterlöv och B-klassen av Anders Hansson. Närmast hål på hål 7 var Peter
Wetterlöv. Nãrmast hål på hål 17 var Anders Hansson. Lagpriset vanns av Bo Nilsson, Christer
Rittinge, Anders Hansson och Anders Paulsson.

o

a Ârets nostalgiutflykt bar i år iväg till Båstad och Norrvikens trädgårdar, vidare till Hishults
Konsthall och Teckningsmuseet i Laholm och med avslutande middag på Strandhotellet i Vej-
bystrand.

8. övriga frågor

Konstaterades att några övriga frågor ej fanns till behandling

A-.



9. Höststämmansavslutande
Dick Persson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman för avslutad

Vid protokollet Justeras

Martin Erlandsson Dick Persson Christer Dahlén Bratíslav Marjanovic

Anförande av Mats Andersson
Mats Andersson är meteorologen som även hade kunnat bli fotbollsproffs som målvakt. Ett par in-
släppta mål för mycket i sin dåvarande klubb Lunds BK gjorde dock att MFF valde en annan andramål-
vakt säsongen t978-79, så meteorologi fick det bli!

Mats jobbar, idag inte mer än nödvändigt, på SMHI. En guidning av SMHIs nätbaserade vädertjänst
visar hur vi kan följa vädret vid önskat klockslag. Vill man veta hur vinden blåser på golfbanan kl 1-2

dagen därpå är det bara att använda tjänstenl

För att mäta väderlek används fyra parametrar: molnighet, temperatur, vind och regnmängd. Svårast

att bedöma, framförallt på lång sikt, är molnighet och regnmängd. Ju längre fram prognosen är desto
osäkrare blir prognosen. Eller som Mats uttrycker det; "att förutse var skurar på sommaren exakt ska

hamna är som att förutse var alla singelstenar ska landa om du kastar upp en näve i luften". Trots
detta är säkerheten i en prognos 83%för dygn 1. För dygn 4-5 är temperaturangivelsen relativt till-
förlitlig, 80%. Däremot mycket osäkert avseende molnighet och regnmängder. Om det föreligger låg-

tryck är osäkerheten dessutom storre än vid högtryck.

Hur skulle prognoserna kunna bli bättre då? Prognoser bygger på ett grindnät (kvadratnät) där varje
hörn är en mätpunkt. Fram till 2014 var det 10 km mellan varje mätpunkt. Ett särskilt besvärligt
regnoväder med betydande översvämningar i Malmö ledde dock till att detta fick ses över. ldag är
det istället 2,5 km mellan mätpunkterna för att öka träffsäkerheten för stora regnmängder. Mats me-
nar att meteorolog- kåren är relativt ense om att vi kommer få se kraftigare regnmängder framåt.
Bara i Malmö investeras L5 miljarder ien "skyfalls"- plan som ska hindra stora vattenmängderfrån
att skapa betydande översvämningar.

Mats konstaterar att väderutvecklingen redan nu är besvärlig. "Klimatet är som en boxare som är
nere för räkning där domaren räknat till åtta". Om ej det 2-gradiga målet nås är det risk för att per-

mafrosten börjar smälta med följd att metangas frigörs. Detta skulle då leda till en snabbare utveckl-
ing av växthuseffekten. I Sverige har vi en förbrukningstakt av resurser motsvarande fyra jordklot per
år. Världsmåttet är att resurserna har förbrukats i augusti. Resten av året lånar vi av resurser för
framtiden. Detta börvara en varningsklocka som vi bör anpassa oss efter!

Avslutningsvis konstaterar Mats att det är viktigare att ha snygga rörelser i TV-rutan än att visa en bra
prognos. Vädret minns ingen, men vem vill bli ihågkommen som "han med den konstiga rörelsen"?

Tack Mats för ett intressant föredragl


