Protokoll fört vid Vitemölle Lejeförenings årsmöte den 9 juli 2010.

§1

De närvarande antecknade sig på en cirkulerande närvarolista, vilken bilägges protokollet.
(Bilaga 1)

§2

Ordföranden Anders Westerberg hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat efter
det att Lejeföreningens förste hornblåsare Sverker Andersson blåst in mötet på byahornet.

§3

Konstaterades att årsmötet var behörigt utlyst i enlighet med föreningens stadgar, genom
information i Lejebladet, på hemsidan och anslag på lejet.
Ordförande påpekade att endast den som betalt medlemsavgift har rätt att rösta

§4

Anders Westerberg valdes till ordförande för mötet.

§5

Bodil Andersson valdes till sekreterare för mötet.

§6

Cecilia Andersson och Leif Malmströmer valdes att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§7

Verksamhetsberättelsen för det gångna året upplästes av ordföranden.
Ordförande besvarade frågor från stämmodeltagarna.
Styrelsens handläggning av remissyttrandet till Miljödomstolen i Vindkraftfrågan
ifrågasattes. Någon medlemsomröstning hade inte förekommit. Ordförande replikerade att detta var helt enligt föreningens stadgar som fastslår att det är styrelsen som
företräder föreningen mellan årsmötena. Årsmötet kan uttrycka sitt förtroende för
eller misstro mot styrelsens hantering av frågan i de val som sker under paragraf 12
och 13.
En saklig och informativ diskussion om vindkraftens berättigande följde. Ordföranden förklarade att styrelsens ställningstagande baserades på miljömässiga
hänsyn - en vindkraftspark bestående av 83 st 170 meter höga vindmöllor går inte
att förena med hänsyn till miljön
Inga krav framfördes.
Föreningens sponsring av en stol på Kiviks bio ifrågasattes. Ordföranden förklarade att styrelsens beslut motiveras av att bion i Kivik utnyttjas också av många Vitemöllabor.
Föreningens engagemang i den segdragna frågan om väntkur vid busshållplatsen
ifrågasattes, särskilt vad det gällde eventuella ekonomiska åtaganden. Ordföranden
förklarade att eftersom väntkuren bekostas och ägs av Skånetrafiken och kommunen är ultimativa krav från Lejeföreningen ingen framgångsväg. Istället gäller det
att finna framkomliga vägar i förhandlingar. Styrelsen har nu gott hopp om att väntkuren skall vara på plats i höst. Några ekonomiska utfästelser har inte skett från Lejeföreningens sida.
Förvaringen av hjärtstartutrustningen ifrågasattes – den är inte tilläckligt synligt
placerad. Styrelsen tar upp frågan vid nästa möte.
Årsmötet godkände berättelsen.(bilaga 2) som lades till handlingarna.

§8

Föreningens kassör, Brita Andersson, redogjorde för föreningens ekonomi.
Utgående kassa per den 31 december var 21 813,82.
En detaljerad redovisning bilägges protokollet (bilaga 3)
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§9

Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Ulf Holm och godkändes. (bilaga 4)

§ 10 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Beslöts, på förslag av styrelsen, att årsavgiften för 2011 skall vara oförändrad
150 kr/fastighet.
§ 12 Till ordförande för det kommande året valdes Anders Westerberg.
§ 13 Till ordinarie styrelseledamot för 2 år omvaldes Brita Andersson. Krister Hjelm nyvaldes
som ersättare för Nils Losell, som undanbett sig omval.
Till styrelsesuppleant för 2 år nyvaldes Pia Svensson som ersättare för Kerstin Cedergren
som undanbett sig omval.
§ 14 Styrelsens sammansättning under det kommande året blir följande.
Ledamöter:
Anders Westerberg, ordförande, 1år,
Bodil Andersson, 1 år,
Sven Hammar, 1 år,
Brita Andersson, 2 år,
Krister Hjelm, 2 år, samt
Gunnel Sörendahl, suppleant, 1 år, och
Pia Svensson, suppleant, 2 år.
§ 15 Till revisorer för 1 år omvaldes Ulf Holm och Ulf Månsson.
Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Margareta Hansson
§ 16 Till valberedning omvaldes Sven Levin, sammankallande och Peter Andersson samt nyvaldes Nils Losell.
§ 17 Till festkommitté för det kommande året omvaldes Morten Persson, sammankallande, Maria Frelin, Eva-Lii Mark, Åke Lindberg och Maria Nilsson.
Till stugfogde omvaldes Åke Lindberg.
§ 18 Övriga frågor:
Inga övriga frågor hade anhängiggjorts hos styrelsen.
Christer Sandahl informerade om en privat satsning för att renovera församlingshemmet
(Kiviks Kapell). Mer information i denna fråga fås genom kontakter med Sandahl och hans
grupp.
Påmindes om VM i golf och tennis.
Framfördes förslag om uppförande av en bastu i anslutning till postahuset. Styrelsen tar
upp frågan.
Framfördes önskemål om en större anslagstavla vid postahuset. Styrelsen tar upp frågan.
Ordförande informerade om färdigställande av hamnarbetena med en komplettering med
nedstigningsstöd vid varje båt. Hamnområdet skall snyggas upp. (Kommunen)
En badstege skall monteras på sünner arm. (Lejeföreningen)
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En allmän uppsnyggning av Killan skall genomföras som bland annat skall medföra att vi
återfår rinnande vatten i killehan. (Kommunen)
Ordförande tackade avgående ledamöten Nils Losell för enastående insatser för föreningen
samt riktade ävenså ett tack till avgående suppleanten Kerstin Cedergren.
§ 19 Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras medverkan och förklarade
årsmötet avslutat.

Vitemölle den 9 juli 2010.

Bodil Andersson
Sekreterare

Anders Westerberg
Ordförande

Justeras:

Cecilia Andersson

Leif Malmströmer
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