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Protokoll fört vid Vitemölle Lejeförenings årsmöte den 8 juli 2011 
 
  
 

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

 
§ 1   Ordföranden Anders Westerberg hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat efter 

det att Lejeföreningens förste hornblåsare Sverker Andersson blåst in mötet på byahornet. 
 
§ 2 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 

 
§ 3  Anders Westerberg valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 4 Bodil Andersson valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 5 Ove Hjelm och Gunilla Vernberg valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. 
 
§ 7  Verksamhetsberättelsen för det gångna året upplästes av ordföranden. 
 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 10 036,75 

En detaljerad redovisning bilägges protokollet (bilaga 3) 
 
§ 9  Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Ulf Holm och godkändes. (bilaga 4) 
      Ulf Holm riktade beröm till kassören för noggrant förd redovisning. 
 
§ 10  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksam-

hetsåret. 
 
§ 11  Beslöts, på förslag av styrelsen, att årsavgiften för 2012 skall vara oförändrad  

150 kr/fastighet. 
 
§ 12  Till ordförande för det kommande året valdes Anders Westerberg. 
        
§ 13  Till ordinarie styrelseledamot för 2 år omvaldes Bodil Andersson. Pia Svensson nyvaldes 

som ersättare för Sven Hannar, som undanbett sig omval. 
         Till styrelsesuppleant för 2 år omvaldes Gunnel Sörendahl, och Hans Karlsson som ersätter 

Pia Svensson.                           
          
§ 14  Styrelsens sammansättning under det kommande året blir följande. 
         Ledamöter:  

Anders Westerberg, ordförande, 1år,  
Bodil Andersson, 2 år,  
Pia Svensson 2 år, 

          Brita Andersson, 1 år,  
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Krister Hjelm, 1år, samt  
Gunnel Sörendahl, suppleant, 2 år, och 

          Hans Karlsson, suppleant, 1år. 
 
§ 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, Peter Andersson och Nils Lo-

sell. 
 
§ 17   Till festkommitté för det kommande året omvaldes Morten Persson, sammankallande, Ma-

ria Frelin, Eva-Lii Mark, Åke Lindberg och Maria Nilsson. 
         Till stugfogde omvaldes Åke Lindberg. 
 
§ 18 Ärende som anmälts till styrelsen av medlemmar senast lördag 2 juli 2011 

Inga ärende hade anhängiggjorts hos styrelsen 
  
§ 18  Övriga frågor: 
          
 Ordförande informerade om två frågor som behandlades vid förra årsmötet 

•  Bastu. Rolf Lundahl har för avsikt att uppföra en bastu vid den s.k. créperian. Lejeföre-
ningens medlemmar kommer att få tillgång till bastun. Anläggningen väntas stå klar på 
sensommaren. 

• Anslagstavlan. På förra årsmötet föreslogs att en större anslagstavla skulle placeras vid 
postahuset. Styrelsen har beslutat att inte genomföra detta förslag utan att i stället upp-
mana de som använder tavlan att göra det med omdöme och ta bort ”utgångna” medde-
landen samt att inte belamra anslagstavlan med ärenden av ringa värde för Vitemölling-
arna. Årsmötet godkände beslutet. 

Vidare informerade ordförande om  
• att Länsstyrelsen säger nej till cykelleden längs Vitemölla strandbackar. 
• att miljödomstolen sagt ja till vindkraftparken Taggen i Hanöbukten Beslutet för-

väntas överklagas till Miljööverdomstolen 
• att kommunen nu kommer att åtgärda en del tidigare anmälda problem såsom  

att det kommer att läggas ny asfalt mellan posthuset och bron i månadsskiftet au-
gusti/september. Då kommer kommunen även att stärka upp kanterna på gräsytan 
mellan gatan och stranden.  

• att grusparkeringen samt toalett och träspång på andra sidan ån ges en uppfräsch-
ning. 

 
I samband med att ordförande redogjorde för en utbildning i föreningens hjärtstarter fram-
fördes förslag från en medlem att apparaten skall placeras utomhus. 
Efter diskussion återfördes frågan till styrelsen som på nytt kommer att pröva möjligheten 
med en utomhusplacering. 

 
Ordförande redogjorde för återinvigning av killan (se bilaga 4). 
 
En medlem påpekade att intet gjorts, t.ex. utplacerig av hinder, för att få till en reell hastig-
hetssänkning på huvudgatan varvid ordförande erinrade om att en skrivelse tillställts hu-
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vudmannen, Vägverket, som lämnat ärendet utan annan åtgärd än att sänka hastigheten till 
30 km/tim 
 
 Diskussionen avslutades 
 
Ordförande tackade avgående ledamoten och tillika vice ordförande Sven Hammar för ena-
stående insatser för föreningen.  

 
 § 19 Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras medverkan och förklarade 

årsmötet avslutat. 
 
 
 
        Vitemölle den 8 juli 2011 
 
 
 
        Bodil Andersson                                                 Anders Westerberg 
           Sekreterare                                                         Ordförande 
 
       Justeras: 
 
 
      Ove Hjelm   Gunilla Vernberg  


