
Protokoll fört vid Styrelsemöte för  
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2008-08-23, kl 15.00  

Plats: Tomelillavägen 
Närvarande: Mikael Hertzman-Ericson, Ulf Lindström, Sven Ingmar Andersson, Anders Sjöberg, Marita 
Larenhjelm.  
Frånvarande: Carl Sonesson (supl) , Henrietta Hultén, Anna Steén (suppl)  

§ 1 Ordföranden förklarar mötet öppnat 
Ordföranden Sven Ingmar Andersson förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Dagordning 
Dagordning enligt nedan godkändes.  

§ 3 Styrelsens konstituerande 2008/2009 
Årsmötet har valt Sven Ingmar till ordförande och Marita till kassör. Styrelsen utsåg Anders till 
sekreterare.  

§ 4 Justeringspersoner 
Valdes att ordförande Sven Ingmar Andersson och Mikael Hertzman-Ericson justerar protokollet.  

§ 5 Reservation från årsmötet 
Vi studerade den reservation som Rune Eriksson lämnade in gällande senaste årsmötet, men då samtliga 
beslut fattades stadgeenligt och vi även hade rösträknare och protokollet är justerat anser vi att 
reservationen är utan grund.  

§ 6 Ekonomi 
Marita regogjorde för den ekonomiska situationen, på våra konton har vi idag totalt 94.650 kr, varav 
72.400 tillhör erosionsfonden. Då alla kvitton ännu ej är redovisade p g a sen överlämning av bokföring 
har vi idagsläget inte ett korrekt resultat, alla medlemmar i styrelsen uppmanas att snarast överlämna sina 
kvitton med information omvad det gäller till Marita.  

Till dags dato har 206 personer betalt medlemsavgift och 122 personer har betalt till erosionsfonden. Då 
man kan misstänka att några personer missat att betala in medlemsavgiften ska Marita skicka över 
adresser till Anders på de som har betalt så administrerar Anders ett påminnelseutskick till de som ännu 
inte har betalt. Sven Ingmar ska godkänna utskicket innan det postas.  

Marita ska föra över de 72.400 kr i erosionsfonden samt de pengar som Samfällighetsföreningen har för 
erosionsfonden till ett specifikt konto där det bara är pengar som tillhör erosionsfonden. Detta ska även 
vara ett konto med rimlig ränta och detta konto skall sedan endast kunna disponeras enligt beslut på 
senaste årsmötet.  

§ 7 Hemsidan 
Den har varit lite eftersatt - följande förändringar ska Anders fixa till; enkäten ska bort, Ulf ska med i 
styrelsen och Lars Tjärnehov ska bort, senaste skrivelsen till kommunen ska läggas in.      



 
§ 8  Skrivelsen 
Det skickades en skrivelse tillsammans med Samfällighetsföreningen och Föreningen Rädda Löderups 
Strandbad till Ystad Kommun och Länsstyrelsen där vi kräver att sand läggs ut enligt vattendom. Denna 
aktion blev publicerad i både Ystad Allehanda och Skånska Dagbladet och Ystad Kommun ska enligt 
uppgift komma ut och inspektera och återkomma.  

§ 9  Övrigt 
Kalendarium  vi bestämde att till nästa möte göra ett kalendarium för de flesta av våra aktiviteter intill   

nästa årsmöte (bl a städdag, fest, midsommar etc)  

Utskick jan redan i januari ska vi posta utskick till medlemmarna med kalendarium och avi för att   
betala medlemsavgiften.   

§ 10  Nästa möte 
Nästa möte bestämdes preliminärt till 15:e november   

Vid protokollet   

Anders Sjöberg  

Justeras    

Sven Ingmar Andersson   Mikael Hertzman-Ericson 


