Protokoll fört vid Styrelsemöte för
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2008-05-31, kl 13.00
Plats: Tomelillavägen 1, Löderups Strandbad
Närvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Lars Tjärnehov, Sven Ingmar Andersson, Anders
Sjöberg, Marita Larenhjelm, Anna Steén (suppl)
Frånvarande: Carl Sonesson (suppl) , Henrietta Hultén
§ 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 Ekonomi
Marita och Sven Ingmar har varit hos Nordea. Vi har fortfarande inte lyckats få kontroll över
våra konton därför fattar vi återigen följande beslut.
§ 4.1 Fullmakt att teckna firman
Vi beslutar härmed att Marita Larenhjelm samt Sven Ingmar Andersson var för sig
tecknar föreningens firma.
§ 4.2 Gamla fullmakter återtages
Samtliga tidigare beslutade fullmakter och rättigheter att teckna firman
(förutom 4.1 ovan) dras härmed tillbaka.
§ 5 Midsommar
Målet är att föreningens midsommarfirande ska vara ungefär som tidigare. Lars skulle bekäfta
med spelmannen och mailar styrelsen inom kort. Festisar och godispåsar löser vi senare.
§ 6 Städdagen - utvärdering
De som var med tyckte det var trevligt och välbehövligt, dock kan man hoppas på bättre
uppslutning framöver.
§ 7 Föreningsfest 18 juli
Anders ska kolla med Lars krögare ang meny, pris och senaste anmälningsdag för festen.
§ 8 Årsmöte
Vi har bestämt årsmötet att hållas 12 juli klockan 10.00.
Anders ser till att info kommer upp snarast på hemsidan.
Kallelsen till årsmötet bör postas senast 16 juni för att komma fram före midsommar och
även ha med information om föreningens midsommarfirande.

§ 9 Stenfonden
Sven Ingmar, Carl och Mikael utarbetar nytt förslag till stenfonden. Målet är att få ett förslag
färdigt i god tid som kan accepteras av årsmötet.
§ 10 Kommande möten
19.6 - 19.00 dagen före midsommar träffas vi hos Sven Ingmar på Tomelillavägen för att
förbereda det sista före midsommar.
12.7 - 09.00 träffas vi på barnkolonin för att ställa ordning på stolar och bord.
12.7 - 10.00 äger årsmötet rum.
§ 11 Ordförande förklarade mötet avslutat
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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