
Protokoll fört vid Styrelsemöte för  
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2011-07-02, kl 10.00 
 
Plats: Hos Charlotte Sörensen, Löderups Strandbad 
Närvarande: Charlotte Sörensen, Anders Sjöberg, Mikael Hertzman-Ericson, Ulf Lindström, Ingela 
Truedsson (suppl) 
Frånvarande: Gun Karlsson (suppl), Marita Larenhjelm 
 
§ 1 Ordföranden förklarar mötet öppnat 
Ordföranden Charlotte Sörensen förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Sekreterare / Justering 
Till sekreterare valdes Anders och Mikael valdes att justera protokollet. 
 
§ 3 Midsommar 
Det var uppenbarligen lite nervöst inför årets midsommarfirande angående ansvarsuppdelningen. Till 
nästa år kanske vi ska tillsätta en kommitté? Förslag på personer som kanske kan tillfrågas – Lars 
Andersson med döttrar, Monika Bernhoff eller Lena Sjölin? 
 
§ 4 Brev ang medlemsavgifter 
Breven med inbetalningsavi är utskickade, tyvärr något sent i år. Vi har haft dålig kontakt med kassören i 
år vilket gjort att detta dragit ut på tiden. Vi har även insett att vi tyvärr har många felaktiga och gamla 
register. Charlotte försöker tillsammans med Anders att få tag på nya inflyttade och stryka de som sålt 
eller avlidit. 
 
Charlotte skriver utkast på brev med info om Villaägareföreningen att lägga ut till nya inflyttade. Anders 
kan printa dessa i veckan för utdelning. 
 
§ 5 Sopsortering 
Charlotte har undersökt med kommunen och entreprenören som kommunen anlitat. Beskeden är positiva 
och förhoppningsvis får vi sopsortering för både glas, papper och metall. Charlotte bevakar fråga. 
 
§ 6 Loppis 
Vi marknadsför att det är en loppis på parkeringen framför Solglimt söndagen den 17:e juli kl 10-13. Det 
är upp till var och en att komma dit med prylar / bord etc och sälja saker. 
 
§ 7 RLS 
Föreningen Rädda Löderups Strandbad (RLS) har tagit kontakt med oss och vill diskutera möjligheterna 
att bli ett arbetsutskott under Villaägareföreningen. Detta kan tidigast bli aktuellt under 2012. RLS ska 
informera medlemmarna på vårt årsmöte. 
 
§ 8 Årsberättelse 
Punkter vi vill ha med i årsberättelsen: 
3 Styrelsemöten, sopsortering, tennisbana, midsommar, trappa till stranden, sand, loppis, volleyboll & 
boule och RLS. Anders fixar utkast och mailar runt. 
 
§ 9 Årsmötet 
Vi kommer ha svårt att få fram en vettig röstlängd på årsmötet beroende på att vi inte har tillgång till våra 
konton samt att medlemsavierna postades så sent. Tanken är att Ulf, Mikael och Ingela går runt på mötet 
efter samfällighetsmötet med en lista och prickar av och delar ut röstkort. Vi får lita på medlemmarna. 



Charlotte fixar listor, Anders fixar röstkort. 
 
Vi har även en punkt med Villaägareföreningens visioner och mål som Charlotte föredrar. 
 
§ 10 Övrigt 
Charlotte undrar logiken i att vi väljer flertalet ledamöter i styrelsen ett år och båda suppleanter ett annat 
år. Hon kontrollerar med stadgar och valberedning och försöker få en bättre balans så att hälften väljs 
vartannat år. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Anders Sjöberg 
 
Justeras 
 
 
 
Mikael Hertzman-Ericson 


