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          VITEMÖLLE LEJEFÖRENING 

 
       

Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 13 juli 2018 

 

  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 Tommy Larsson och Leif Malmströmer valdes att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

 

§ 5  Verksamhetsberättelsen för det gångna året upplästes av ordföranden. 

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

 

§ 6  För föreningens ekonomi redogjorde kassören Niklas Martinsson genom att… 

      

§ 7    …läsa upp revisionsberättelsen (bilaga 3). Mötet godkände revisionsberättelsen. 

 

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

verksamhetsåret 

 

§ 9  Beslöts, på förslag av styrelsen, att årsavgiften för 2019 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. 

 

§ 12  Till styrelsesuppleant för 2 år nyvaldes Katarina Lövstrand. 

 

§ 13  Till revisorer för 1 år omvaldes Hans Krantz och nyvaldes Mats Elerud.  

 Till revisorssuppleant för 1 år nyvaldes Harry Högdén.  

 

§ 14  Till valberedning omvaldes Peter Andersson och Maurits Pergament och nyvaldes 

Gunvor Stenlund. Peter Andersson valdes till sammankallande. 
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§ 15   Till festkommitté för det kommande året omvaldes Bengt Leksell och Lars Olsson och 

nyvaldes Madeleine Axelsson, Lennart Krantz, Anders Lorentzon och Christina Nelke.  

         Till stugfogde för det kommande året omvaldes Pelle Gemmel. 

 

§ 16   Ärende som anmälts till styrelsen av medlemmar senast fredagen den 8 juli 2017 

 

 Inga ärenden var inkomna. 

 

§ 17  Information från styrelsen 

 

Pia inledde informationen med att berätta att vi under året haft god dialog med både 

kommunen och Lantmäteriet. Fr.o.m. nu kommer det dock att vara nya tjänstemän i 

kommunen, men förhoppningsvis kan vi knyta lika bra kontakter framöver. 

 

Under året har vi blivit lovade att få en större soptunna i hamnen under sommaren, men 

vi har ännu inte fått tunnan. Dessutom har vi fått löfte om att det ska finnas soptunna 

och hundlatrin i hamnen hela året. 

 

Torget ska utsmyckas, men när? Rolf Lundahl har t.o.m. för många år sedan betalt in en 

större summa till kommunen för just utsmyckning, men inget har hänt. 

 

Parkering på lejet 

Just idag den 13 juli har vi fått besked från kommunen att det är parkeringar i vissa delar 

av hamnen. Det har varit oklart, eftersom de olika plankartorna visat olika ändamål. 

Vägmärke kommer nu att anslås med tilläggstavlor om förbud mot husbilar. 

 

Ang. parkering söder om kiosken, så är det privat mark och marken ägs av Axels Tivoli. 

Likaså är det Axels Tivoli som ansvarar för spången upp mot marknadsfältet. Ang. den 

”vilda campingen” som stundtals sker på marknadsfältet så är det samma sak, privatägt 

av Axels Tivoli. Pia lovade att vi från Lejeföreningen ska försöka få till en dialog om de  

här problemen med Axels Tivoli. 

 

Den vilande vägföreningen 

Krister Hjelm redovisade alla de turer som varit och är ang. vem som är ansvarig för un-

derhåll och skötsel av Lejets vägar och allmän platsmark. Det finns ett antal olika 

plankartor som innehåller olika uppgifter om de olika områdena i Vitemölla. En skri-

velse från kommunen skickades 2016 till Lantmäteriet. Skrivelsen har bl.a. ett innehåll 

som gör att ansvaret av skötseln i Vitemölla skulle vila på olika aktörer, bl.a. en Vägför-

ening. 

 

Krister Hjelm har sammanställt en skrivelse (bilaga 4) som han också läste upp på mö-

tet. Styrelsen föreslog mötet att underteckna skrivelsen. Därefter kommer styrelsen att 

lämna in den till kommunen. Innan den lämnas in, kommer styrelsen att ge övriga bo-

ende på lejet som inte deltagit i mötet, möjlighet att underteckna skrivelsen. Skrivelsen 

ska skyndsamt lämnas in, eftersom ett beslut i frågan är nära förestående.  

Mötet beslutade att vi ska inlämna skrivelsen. 

 

. 
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§ 18 Övriga frågor: 

 

 Fråga framställdes om vi inte kan ändra rutinen med att hyra bord till hamnfesten – och 

istället be alla ta med egna bord. Frågan hänsköts till festkommittén. 

 

 Sammankallande i festkommittén, Maria Nilson, informerade om lite praktiska detaljer 

inför kvällens Hamnfest. 

 

 Ordförande tackade alla de som under året ställt upp och klippt gräset i delar av garn-

hängena längs stranden/hamnen. 

 

         Ordförande avtackade den avgående styrelsesuppleanten (som undanbett sig omval)  

Ingrid Resmark för gott arbete i styrelsen. 

 

Ordförande avtackade den avgående revisorn (som undanbett sig omval) Ulf Månsson 

för gott arbete under många år. 

 

Ordföranden avtackade den avgående revisorssuppleanten (som undanbett sig omval) 

Margareta Hansson för gott arbete. 

 

         Ordförande avtackade den avgående sammankallande i festkommittén (som undanbett 

sig omval) Maria Nilson för gott arbete under många år.  

 

 Ordförande avtackade de avgående medlemmarna i festkommittén (som undanbett sig 

omval) Maria Hammenberg och Teresa Mattisson för gott arbete.  

 

 Ordförande avtackade den avgående medlemmen i valberedningen (som undanbett sig 

omval) Nils Losell för väl utfört arbete under många år. 

 

Avslutning. 

 Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras medverkan och förklarade 

årsmötet avslutat.  

 

 

Vitemölla den 13 juli 2018 

 

 

Gunilla Vernberg   Pia Svensson 

          Sekreterare   Ordförande 

            

            

 Justeras: 

 

  

 Tommy Larsson   Leif Malmströmer 


