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När: den 9 iuli 2021. k1.16.00

-

L7.20

Vdr: Postahuset (inom- och utamhus)

Närvorande: 34 medlemmor

-

sg bifogod röstlöngd

Hornblåsare: instrumentet hittades inte

1.

-

blåsning ojournerad ett år

Mötets öppnonde
Pio Svensson hiilsode völkommen och förklarade årsmötet öppnot med förhoppningen
att det skulle kunna genomföras sökert och tryggt trots covid-79 och regnvöder.

2.

Godkännande av ddgordning

Beslut: utskickad dagordning godköndes

3,

Mötets behöriga sammEnkallonde,
Beslut: årsmötet var utlyst enligt stodgarnd
Val ov ordlörande

lör årsmötet.

Beslut: sittonde d.v.s. Pia Svensson valdes
Vsl av sekreterore

t"t

för årcmötet.

Beslut: sittande d.v-s. Gunnsr Ericson valdes
a.-

Vol ov två protokolljusterare, tillika rösträknare

för årsmötet.

Beslut: rnötet valde Morten Persson och Pelle Gemmel

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse

för

202A-27

Verksamhetsberöttelsen ör publicerad på föreningens anslagstovla och på föreningens
hemsida www.vitemolla.orq. Ordförande föredrog den i sin helhet.
Besl ut :

8.

ve

rksa m he ts be rötte I se n god kö n d e s

Ekonomisk redogörelse

-

bokslut 2O2O

Kassör Niklas Martinsson kommenterade 2020 års ekanomi och redovisade en god

ekonomisk stöllning pgCI. ott Postahuset krövt lögre underhållskostnoder under året.

'Q,r* tr

"Pastahusfonden" uppgör till L2 40A sek oclz deri inröknad ör utgående balons 40 78L

sek.

. ..

Beslut: resultat- och balansrökning ansågs föredragewa
'!9-
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g.

Revisionsherött"l* avseende

4f
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'
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Föredrog föreni ng€ ns revlsor M ots Elerud revisionsberötte:lsen och rekamme nde rade

årsmötet att styrelsen kan beviljos ansvarsfrihet
Bestit : rev isionsbe rötteIse n g od kö n d es
70. Fråga

Beslut:

l*

71,

om ansvarsfrihetför styrelsen min

-

godköndes

den ekanomiska törvaltningen
styrelsen beviijodes ansvorsfrihet

för verksomhetsåret 2020/21

,
.

,

'

Årsavgififör 2027.

Redovisades ett förslag om oföröndrad årsavgift om 300 sek vorav 70A sek avsätts

för

' Postahuset.
Eeslut: årsmötet beslutade att årsovgiften ska vara 3A0 sek

72. Vol ov ordförande, på ett år
Valberedningens sammankallande Peter Andersson redovisade valberedningens

nedan}. ,
;
1år

förstog {gäller öven §§ 73-75
Eeslut: Pia Svensson omvol på

aU$å sSrelseledamöter
Beslut: omvol på 2 år av iunnorEricsan och Lars nittarl.' a

73. Val

14. Val ov en styrelsesuppleant-

[*
I

tl\q..

Beslut: omvolav Marianne Ahlgren på 2 år ach nyvalsv Pelle Gemmel på 2 år

75, Val av två revisorer jömte suppleant
Beslut: omvslav Mats Elerud (sammankatlande) och Harry Högdön som ordinarie i 1
år och som suppleont Mats Cremon på 2 år
16. Vol av valberedning, bestående av en sammank*llande, samt två ledomöter

Ordförande redovisade förslog till valberedning
Beslut: valdes Peter Andersson {sammanksllande), Gunvor Stenlund oclt Mouritz
Pergoment på 7 år

q0

Christina Nelke ör ny sammankollande efter Pelle Gemmel som avsagt sig uppdraget.
Pelle Gemmel kvorstår som stugfogde ach possade O'dftl vittns om festkammittåns
oredovisade ekanomiska

muskler.
E 5
Beslut: informatioren todes tillhandlingarna
f
.

78. Hyra

av Postahuset

Fö tj å n d e

3"'

hy re ss ri tt n i n g

fö

reslå s för P ostah u set

För medlemmar: 2O0 sek/dygn och TOAa seklvecka

Kommersiellt orrongemang: 400 sek/dybn och 2A0A sek/vecka
För l(mgre tid faststrills priset efter förhandling med

styrelsen

,

Medlemmar kon onvönäa Pastahuset utan kostnad för sina tröffar {exvis den
Sexsittni nge n fredag

l*
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r)

lngen uthyrning tillicke medlemmar (förutom som kommersiellt orrangemang)
Efter förhandling med Kulturhistoriska föreningen hor hyron jun- decemberZy2L
föreslagits varo 3AA0 sek.
Vid allanvöndning ov Postahuset ska ordningsreglerna efteSöljas.

Beslut: årsmötet faststältde föreslagen hyressöttni ng
19. Ärenden som

anmälts till styrelsen ov medlemmar sendst fredagen den

Frågor har inkommit angående trafik, bad,åbrumpar

och lekplats.

2

juti

ordförande

kom me nte ra de frå gor na :

'

\*'

Trafik. Kontakter angående trafiken hor inte lett någonstans {vilket har
redovisats i Leiebladet) Simrishomns kommup fi4ysöker krypa ur sitt ansver
'
och Trafikverket hor i*te"ens tid &tt svora. Ny pastötning har skickats in till

.

kommunen avseende hastighet, husbilar, mm. Frågarna kommpnterodes
livligt sv årsmötesdeltogarno. Bl.a. påpekades misstönkt lotrintömning från

.""'

husbilor och att " öve rnattningsförbudet" på bad p|atsparkeringen i nte

efterlevs trots ny skyltning av dettq. Mötet påpekade att tydtigore
förbudskyltning kan varo en åtgörd far styrelsen att ta tag i. t övrigt
påpekades göllande p-förbud iströddeno pga. röddningstjönstens krav på
fra m ko m I i g h et, v i kte n att h asti g h etsbe g rö n s n i n g e n resp e kte ras oc h att

-

felparkerode husbilar skoll anmölos till polisen.
Badförhud. Simrishamns kommun svarar för provtagning Mötteåns oclt
Klammersböcks mynning samt har utlovat utökad provtagning. Kommunens
miljöinspektör völkomnar om någon sett misstcinkt uts!öpp.
Åtasumpar. 2 av sumparna ör i bro skick 3 behöver restaureras om de ska
vara kvar. Styrelsen initieror åtgörder framöver
kammonde städdogar

- kan tex samordnos

med

-

Lekplats vid geperiet
Tidigare förslag om kommunollekplats bör a!<tualiseros. Styrelsen tar vidare

kontakter med

kammunen.
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Ordförande informerade om att vi snart ska kunna genamföra ett sedvanligt

aktivitetsprogrom. I diskussionm efterlyste någan att VM i Simning skulle kunna
återupplivas.

-

lnte liko spektakulöra arrongemang år fönstermålning, kittning mm. lntresserade

-

l,
21.

kontsktar styrelsen.
,l
.
Lantmäteriförröttning Ärende Mlg-L$A. Ordförande och Krister Hjelm
redovisode löget. Lantmöteriet kallor till nytt möte i höst. Lontmöteriet gör så öven
om Simrishamns kommun inte tar beslut om den pågående utredningen om hur
vöghållningen ska skötas i kommunens mindre orter. Det var ju genom starten av
den utredningen sam lantmöteriets arbete initierades. Enligt Lantmöteriet har
bildandet av vögförening vid Möllebron prioritet 7 för att reda ut
vöghållaransvaret.
Beslut: Årsmötet uppdrog åt styrelsen att engagero sig i myndighetskontokterns i
ö re ndet om I o ntmöte rifö rröttni nge n

övriga frågor.
&os"tun. Bastuentusiasterns la Karlsson ach Pernilla Auqust meddelade

lk

fortfarande söker sig fram btsnd. många o.lika alterqatly och försöker ts hiinsyn till
den lobyrint ov restriktionersom markägande, bygglov octt badförbud'medför.
A,ktuetla alternotiv iir bastuflott ach retrokopia av mudderhuset. Arbetet

{§1
;*,

fortskrider skyndsarnt.
Hundar. Maria Nilsson framfördq att det borde varo

I

OK

ott hundsr

sko

få bada i

homnbossöngen just där södro piren londar.

I
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att de

-

Ordföranden avtockade nörvaronde Pelle Gemmelsom ovgående
sa

-

m ma n ka I I a n d e i fe

stko m m itt ö n. Dess uta m avtacko d e s Kato ri n o Löfstro n d

(styrelsesuppleant) och Anders Lorentzon {Iestkommittån} i sin frånvaro.
Ordföronde framförde sitt varms tack till Morten Persson för gott samarbete med
Lejebladet under året. Ardföranden svslutade med att framföro sitt tack till
styrelsen lör det gångno årets givande arbete och till årsmötesdeltagarna för ett
exe m pl a ri s kt

g e nomfö

ra n de

e
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22. Nrötets avslutande.
Ordförande avslutade mötet och völkamnade årsmötgsdeltagsrna till ett efterföljande
bubbelminget
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Närvarolista Vitemölla Lejeförenings årcmöte 2427 07 (8, tilliko röstlöngd
Marie Agace
Mats Agnvall
Marianne Ahlgren Karin
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Peter Andersson
Modelene Axelsson
Perniite August
Mats Elerud
GUnnar Ericson
Mario Frelin
Pelle Gemmel
Morit Gemmel
Lars Hilton
Krister Hjelm
Harry Högdån
Ralf Jersblt
Eva-Lii Mark tungstedt
Einar Jönsson
la Karlsson
Monico Larsson
Anders Larentzon
Amie Lundgren
Johan Lundgren
Niklas Martinsson
Anniko Mauritsson
Maria Nilssan
Morio _Sander Nilsson
Peter.Nilsson
Morten Perssan
Gunvar Stenlund
Gunnel sörendal
Christer Sandahl
Pia Svensson
Ulla Jeppsson Wistrand

Tatalt 34 niiruarande medlemmar
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