Protokoll fört vid Styrelsemöte för
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2008-04-26, kl 13.00
Plats: Hövdvägen 2
Närvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Lars Tjärnehov, Sven Ingmar Andersson, Anders
Sjöberg, Henrietta Hultén, Marita Larenhjelm
Frånvarande: Carl Sonesson (supl) , 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 Henrietta Hultén justerar protokollet.
§ 4 Utskick med info + PG-avier
Marita har skickat ut PG-avier med information om städdagen till samtliga vi hade i registret.
Då hon ännu ej fått OK att förvalta föreningens konton ligger Marita ute med pengar för
portot.
§ 5 Ekonomi
Processen att få kontroll över våra konton verkar svårare än beräknat - Marita har fortfarande
inte lyckats få detta. Dock har hon även noterat att det finns ett konto hos Handelsbanken med
en balans på 10.919. Inom kort hoppas hon få material och info från föreningens revisor som
för tillfället har materialet.

§ 6 Skattemyndigheten - Deklaration
Vi är också skyldiga att skicka in en deklaration för föreningen. Då vi ännu ej har kontroll på
resultat och redovisning ska Marita begära uppskov med att lämna in deklarationen.
§ 7 Städdagen
Planeringen med städdagen fortskrider. Information skrivs i utskicksbrevet tillsammans med
PG-avi som skickas ut till alla stugägarna enligt vårt register.
Lars köper rullsäckar till samlingen och, beroende på uppslutningen, köper rätt antal
grillar, korv, korvbröd, läsk etc. Under dagen.
Anders meddelade att han tyvärr ej kan närvara vid städdagen.
Mail till mailinforegistret ska skickas ut som påminnelse inför städdagen. Anders mailar
förslag till Sven Ingmar.
§ 8 Årsmöte
Vi har bestämt årsmötet att hållas 12 juli klockan 10.00

§ 9 Övrigt
Stenfonden - Sven Ingmar och Mikael tar fram ett konkret förslag till nästa möte.
Midsommar - Lars kontrollerar med spelmannen och försöker boka.
Fest på hotellet - 18 juli - Festkommittén (Marita, Anders och Henrietta)
Bevakning - Anders hade undersökt, det verkar inte finnas någon aktiv bevakningstjänst
för strandbaden idag. Ingen åtgärd från vår sida
Hemsida - Anders ska lägga till info om årsmöte, städdag samt strandbadsfesten.
Stigar / Karta - Anders ska kontrollera med Rolf om det finns karta för stigar och vilken
mark som är samfälld respektive privat.
§ 10 Nästa möte
Nästa möte beslutades att hållas 31.5 kl 13-15 hos Sven Ingmar på Tomelillavägen 2.
§ 11 Ordförande förklarade mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Anders Sjöberg
Justeras
Sven Ingmar Andersson

Henrietta Hultén

