Protokoll fört vid Årsmöte för
Löderups Strandbads Villaägareförening 2010-07-10, kl 12.15
Plats: Löderups Strandbads Restaurang, Löderups Strandbad
Mötet öppnas
Sven Ingmar Andersson förklarade mötet öppnat.
§ 1 Val av mötesordförande
Sven Ingmar Andersson valdes att leda mötet.
§ 2 Val av två justeringspersoner och rösträknare
Charlotte Sörensen och Anders Lindqvist valdes som rösträknare och att jämte ordförande
justera protokollet.
§ 3 Röstlängden
Det noterade att 32 röstberättigade var närvarande, samtliga avprickade vid insläppet.
§ 4 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
Mötet ansåg att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§ 5 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
Styrelsen föredrog i korthet verksamhetsberättelsen för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen har även funnits på hemsidan samt på anslagstavlorna i Löderups
Strandbad. Årets ekonomiska redovisning slutade på en vinst på 18.597 kr.
Verksamhetsberättelsen är bilagd till protokollet, bilaga 1.
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet, bilaga 2.
§ 6 Vinstdisposition
Mötet beslutade att föra över årets vinst till balanserat resultat.
§ 7 Ansvarsfrihet
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
§ 8 Val av styrelseledamöter
Då stadgarna säger att styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter och 4 valdes på två år
föregående år, föreslogs bara en ledamot av valberedningen till ordinarie plats.
Valberedningens föredrog sina förslag enligt följande:
Ordförande (2 år fr o m idag)
Charlotte Sörensen (nyval)
Ledamot (2 år)
Anders Sjöberg (omval)
Ledamot (2 år)
Mikael Hertzman-Ericson (omval)
Ledamot (2 år)
Ulf Lindström (omval).
Samtliga valdes enligt valberedningens förslag.
Villaägareföreningens styrelse har därigenom efter årsmötet 2009 följande sammansättning:
Ordförande: Charlotte Sörensen, vald för två år av årsmötet 2010
Kassör:
Marita Larenhjelm, vald för 2 år av årsmötet 2009
Ledamöter. Anders Sjöberg, vald för 2 år av årsmötet 2010, sekreterare (utsedd av styrelsen)
Mikael Hertzman-Ericson, vald för 2 år av årsmötet 2010
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Ulf Lindström, vald för 2 år av årsmötet 2010
Suppleanter: Gun Karlsson, vald för 2 år av årsmötet 2009
Ingela Truedsson, vald för 2 år av årsmötet 2009.
§ 9 Val av revisorer
Valberedningens förslag var följande:
Revisor (1 år fr o m idag)
Revisor (1 år fr o m idag)
Revisorssuppleant (1 år fr o m idag)

Kjell-Åke Ohlsson
Birgitta Nilsson
Ingvar Olsson

Samtliga valdes enligt valberedningens förslag.
§ 10 Val av valberedning
Till valberedning nästa år valdes
Margareta Nordh - Ordförande och sammankallande
Kay Ohlsson
Lars Hägglund
§ 11 Fastställande av årsavgift
Mötet beslutade om oförändrad årsavgift på 150 kr för 2011.
§ 12 Fastställande av arvode och kostnadsersättning
Styrelsen föreslog ingen arvodering utan istället att mötet beslutar om kostnadsersättning mot
faktiska kostnader för ett maxbelopp på 1/3-del prisbasbelopp (d v s max 42.800 / 3 = 14.266
kr) för styrelsen.
Mötet beslutade enligt ovan.
Tillsyningsmannen väljs och arvoderas i fortsättningen i Samfällighetsföreningens regi.
§ 13 Behandling av till mötet hänskjutna frågor
Inga motioner var inkomna.
§ 14 Övriga frågor
§ 14 a Trivselaktiviteter
Det informerades om ett antal trivselaktiviteter som föreningen genomför; bl a middagen
16.7, minigolftävling, städdag etc.
§ 14 b Tidningen ”Vad Händer”
Det informerades om att Löderups Strandbad är bortplockat från kartan i turisttidningen ”Vad
Händer”. Alla medlemmar uppmanades att kontakta ”Vad Händer” och be att de skriver in
”Löderups Strandbad” på kartan igen.
§ 14 c Tennisbana på området
Det informerades om att det finns planer på en tennisklubb med tennisbana inom området.
Möte skall hållas lördagen 17.7 på Pizzeria Solglimt. Denna eventuella tenninsklubb kommer
att ligga utanför Villaägareföreningen.
§ 14 d Boulebana på området
Det frågades om det inte skulle vara möjligt att få en boulebana inom området, t ex vid torget.
Styrelsen uppmanades att undersöka mer om detta.

2

§ 14 e Trappa ner till stranden vid Kungahövden
Det frågades om det inte skulle vara möjligt att Villaägareföreningen hjälper till att finansiera
en trappa ner till stranden vid Kungahövden. En stor del av Villaägarna nyttjar denna stranden
och med dagens stensättning är det svårt att ta sig ner säkert för många. Det bör inte kosta så
mycket.
§ 14 f Glas- och pappersåtervinning
Styrelsen uppmanades att arbeta för att vi får glas- och pappersåtervinning vid Strandbaden
igen. Tidigare fanns glasåtervinning som tyvärr numera är borttagen. Miljömässigt borde det
vara förkastligt att så många åker till Kåseberga / Löderups By bara för att slänga glas.
§ 15 Mötet avslutades
Ordförande tackade för alla som kommit och avslutade mötet.
Villaägareföreningen avtackade därefter Sven Ingmar Andersson för allt arbete han lagt ner
under åren som ordförande.

Vid protokollet

Justeras

Anders Sjöberg

Sven Ingmar Andersson
Ordförande

Justeringspersoner

Charlotte Sörensen

Anders Lindqvist
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