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          VITEMÖLLE LEJEFÖRENING 

 
       

Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 15 juli 2016 

 

  De närvarande antecknade sig på en cirkulerande närvarolista, vilken biläggs protokol-

let.  

(Bilaga 1) 

 

         Ordföranden Pia Svensson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat efter det 

att Lejeföreningens förste hornblåsare Sverker Andersson blåst in mötet på byahornet. 

 

§ 1 Konstaterades att årsmötet var behörigt utlyst i enlighet med föreningens stadgar, genom 

anslag på lejet.  

Ordförande påpekade att endast den som betalt medlemsavgift har rätt att rösta. 

 

§ 2  Pia Svensson valdes till ordförande för mötet. 

 

§ 3 Gunilla Vernberg valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 4 Nils Losell och Annika Mauritsson valdes att tillsammans med ordföranden justera pro-

tokollet. 

 

§ 5  Verksamhetsberättelsen för det gångna året upplästes av ordföranden. 

 Årsmötet godkände berättelsen (bilaga 2) som lades till handlingarna. 

 

§ 6  För föreningens ekonomi redogjorde Krister Hjelm, eftersom kassören Niklas Martins-

son inte var närvarande. 

      Utgående kassa per den 31 december var 26 344,82 kr 

En detaljerad redovisning biläggs protokollet (bilaga 3) 

 

§ 7  Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Ulf Månsson och godkändes. (bilaga 4) 

       

§ 8    Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verk-  

samhetsåret 

 

§ 9  Beslöts, på förslag av styrelsen, att årsavgiften för 2017 ska vara oförändrad  

200 kr/fastighet. 

 

§ 10  Till ordförande för det kommande året valdes Pia Svensson. 

  

§ 11  Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes Krister Hjelm och Niklas Martinsson och 

till styrelseledamöter för 1 år omvaldes Hasse Karlsson och Gunilla Vernberg 

 

§ 12  Till styrelsesuppleant för 2 år omvaldes Ingrid Resmark 

 

§ 13  Till revisorer för 1 år omvaldes Hans Krantz och Ulf Månsson.  

 Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Margareta Hansson  
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§ 14  Till valberedning omvaldes Peter Andersson, Sven Levin och Nils Losell med Sven 

Levin som sammankallande. 

 

§ 15   Till festkommitté för det kommande året omvaldes Maria Hammenberg, Bengt Leksell, 

Teresa Mattisson, Maria Nilson och Lars Olsson med Maria Nilson som sammankal-

lande. 

         Till stugfogde för det kommande året nyvaldes Pelle Gemmel. 

 

§ 16   Ärende som anmälts till styrelsen av medlemmar senast fredagen den 8 juli 2016. 

 

 Ralf Jersby framförde synpunkter och funderingar på var hundar får bada.  

Mötet hänvisade till diskussioner som förts vid tidigare årsmöte där årsmötet samtyckt 

till att hundar får bada från badstegen i hamnen när ingen person badar där + får hundar 

bada från den lilla sandsträckan inne i hamnen. Allt med ömsesidigt hänsynstagande. 

 

§ 17  Information från styrelsen 

 

Kommundirektör Diana Olsson och kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson är    

inbjudna till styrelsemötet i september 2016. 

 

Kommunen har utlovat besked under hösten om hur och om man planerar att renovera 

hamnen. Vidare redovisning av det angelägna ärendet kommer i Lejebladet. 

 

Ordförande har fört en dialog med Samhällsbyggnadskontoret gällande den vilande väg-

föreningen. Enligt kommunen är vägföreningen fortfarande ansvarig för bron över Möl-

leån. Styrelsen kommer att fortsätta föra samtal med kommunen för att få klarhet i hur 

renoveringsbehovet av bron ska lösas. 

 

Jan Nilsson kommer under hösten att bygga fler kombinerade sittbänkar/förvaringslådor 

i Postahuset. 

 

Ytterbelysning är beställd och kommer att sättas upp på Postahuset och till jul kommer 

det att monteras en ljusslinga i trädet utanför Postahuset. 

 

Krister Hjelm berättade om funderingar som finns ang. inköp/förvaring av egna bord 

och stolar till ex. Hamnfesterna. 

 

§ 18 Övriga frågor: 

 

 Peter Desatnik informerade om att Vitemöllemästerskapen i golf har flyttats till första 

lördagen i augusti, allt för att möjliggöra för fler att delta. Peter önskade också att in-

formation om tävlingen framöver ska finnas med i Lejebladet inför årets/sommarens ak-

tiviteter. 

 

         Sven Hammar påminde om den planerade lejevandringen med historier och historik om 

lejet som går av stapeln onsdagen den 27 juli med start från Hjälmaröds Strandbad (!?) 

(sanddynerna mittemot Vitemöllekiosken) kl. 1700. 
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         Bodil Andersson framförde synpunkter på att Killan börjar se ovårdad ut. Det handlar 

om städning både in- och utvändigt. Detta föranledde att ordförande lovade att framöver 

ska även städning av Killan ske på våra ordinarie städdagar vår och höst. 

 

         Maria Nilson presenterade festkommittén. Maria bad också Sverker Andersson blåsa en 

extra salut för hamnen som i år blir 120 år. Sverker levererade en fantastisk ”hornblås-

hyllning”. 

 

         Ordförande tackade Morten Persson för gott samarbete under året med bl.a. Lejebladet. 

 

         Ordförande avtackade den avgående stugfogden Åke Lindberg med en gåva. 

 

 Ordförande tackade vår ”fiberambassadör” Mats Elerud för ett mycket bra arbete med 

information om och påskyndande av installation av fibernät i lejet med en gåva.  

 

Avslutning. 

 Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras medverkan och förklarade 

årsmötet avslutat.  

 

 

 

          Vitemölla den 15 juli 2016 

 

 

 Gunilla Vernberg   Pia Svensson 

           Sekreterare   Ordförande 

            

           Justeras: 

 

  

   Nils Losell   Annika Mauritsson 


