
Protokoll fört vid Styrelsemöte för  
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2007-09-15, kl 13.30 
 
Plats: Tomelillavägen 1 
Närvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Lars Tjärnehov, Marita Larenhjelm, Sven Ingmar 
Andersson, Anders Sjöberg, Carl Sonesson (supl) 
 
Frånvarande: Henrietta Hultén, Anna Steén (suppl) 
 
§ 1 Ordföranden förklarar mötet öppnat 
Ordföranden Sven Ingmar Andersson förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Dagordning 
Dagordning enligt nedan godkändes. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Valdes att ordförande Sven Ingmar Andersson och Mikael Hertzman-Ericson justerar 
protokollet. 
 
§ 4 Trivsel 
Då vi uppfattade som att Årsmötet efterlyste mer aktivtet från styrelsen rörande trevliga 
aktiviteter för ökad trivsel och sammanhållning i Strandbaden beslutade vi att försöka reda ut 
vad medlemmarna verkligen önskar. 
 
Det beslutades att styrelsen ska lägga upp en enkät på internet med olika förslag som 
användarna kan fylla i och skriva kommentarer om. Detta förenklar för styreslen att lägga 
riktlinjer vad vi ska arbeta med. 
 
Några förslag på saker som kan vara med - Egen pool, tillgång till hotellets pool, 
gemensamma strandleksaker, tennisbana, boulebana, bevakningstjänst, gemensam fest, 
gångbana över backen, trycka på Samfälligheten att fixa gångbana över kullen mot hotellet, 
trycka på Samfälligheten att sköta vandringsstigarna på sina marker, olika 
bollspelsturneringar, fler aktiviteter för barn på sommaren, midsommardansen. 
 
Anders Sjöberg ansvarar för att enkäten kommer upp, men cirkulerar den inom styrelsen först. 
 
§ 5 Demokrati / Information 
För att slippa oklarheter bland medlemmar vilka stadgar som gäller, vem som är med i 
styrelsen, vilka beslut som fattats etc beslutade vi följande. 
5a. En internetsida registreras - villaagareforeningen.se . På denna sida läggs följande 
information upp 
 * Stadgar 
 * Protokoll från årsmötet 
 * Protokoll från styrelsemöten 
 * Namn och email till styrelseledamöter 
 * Nyheter och övrig information som kan vara relevant för medlemmarna 
 
5b. Information till nya medlemmar 
Anders Sjöberg ska undersöka möjligheten att få information om nya fastighetsägare vid 
Strandbaden. Det hade varit trevligt att kunna välkomna dem med ett utskick från 



Villaägareföreningen och ge dem möjlighet att bli medlemmar. Även information och service 
och hur Strandbaden sköts kan vara relevant i detta utskick. 
 
 
5c. Informationsbrev ang nya styrelsen och internet 
Styrelsen beslutade att vi ska skicka ut ett informationsbrev till samtliga medlemmar och 
meddela att det numera finns en internetsida med information. Vi ska även informera om vår 
enkätundersökning där om vad styrelsen ska arbeta med framöver. Vi ska kontrollera 
möjligheten att få utskicket betalt av medföljande reklam. Anders Sjöberg skriver förslag på 
brev och cirkulerar via mail till styrelsen. 
 
§ 6 Tolkning av stadgan 
Då det framkom på årsmötet, och även framkommit på tidigare styrelsemöten, att stadgan är 
lite otydlig var det gäller styrelsebeslut diskuterades frågan. Styrelsen kom fram till att 
årsmötet tolkar stadgan, men däremellan måste det vara styrelsens skyldighet att tolka 
stadgan. "Tolkning av stadgan" kommer att upp som punkt på nästa årsmöte. Tills dess 
beslutade vi oss att tolka stadgan: 
 
 Stadgans § 9, 2 st   "Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet  
   ledamöter är närvarande och är ense om beslutet." 
 
Styrelsen ansåg att detta stycke endast handlade om styrelsens beslutsförhet, inte om hur 
samtliga beslut ska fattas. Då borde stadgan istället skrivit "samtliga beslut skall vara 
enhälliga". 
 
 Styrelsen tolkning  § 9, 2 st  Är 3 eller fler personer av de valda ledamöterna ense  
   om beslutet, oavsett om det är 3, 4, 5 eller 6 personer  
   närvarande, är beslutet giltligt. Vid lika röstetal  
   (3-3)är ordförandes röst utslagsgivande.  
 
§ 7 Uppdelning av ansvar 
För att kunna arbeta lite mer effektivt beslutade styrelsen att dela upp ansvarsområden enligt 
nedan: 
Erosionen  Sven Ingmar Andersson 
Demokrati / Information Anders Sjöberg 
Trivsel  Lars Tjärnehov 
Renhållning / brandskydd Mikael Hertzman-Eriksson 
 
§ 8 Erosionen 
8a. Brev till myndigheter 
Styrelsen beslutade att få papper och beslut på vem som bryr sig om erosionen. Ett brev med 
andemeningen "Är erosionen ett kommunalt / regionalt / statligt intresse?" ska skickas till 
kommunstyrelse, regionstyrelse etc. Genom att ställa en rak fråga och kräva rakt svar får vi 
skriftligt vem som känner att de har ansvar. Därefter kan man gå vidare och fråga vad 
respektive myndighet gör för detta, hur mycket pengar som budgeteras etc. 
 
Carl Sonesson och Sven Ingmar Andersson gör utkast på brev som de cirkulerar till styrelsen 
innan de postar. 
 
 



8b. Erosionsinformation 
Sven Ingmar Andersson redogjorde för möten och idéer ang erosionen.  
. 
 
§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor hade inkommit. 
 
§ 10 Nästa möte 
Nästa möte beslutades till söndagen 4:e november kl 13.00 Tomelillavägen 1. 
 
 
§ 11 Ordförande förklarade mötet avslutat 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anders Sjöberg 
 
Justeras 
 
 
 
Sven Ingmar Andersson   Mikael Hertzman-Ericson 
 


