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          VITEMÖLLE LEJEFÖRENING 
 
       

Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 12 juli 2019 
 
  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, ge-

nom 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 Sven Hammar 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. 
      
§ 7    Mats Elerud läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3). Mötet godkände revisionsberät- 
         telsen.                

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

verksamhetsåret 
 
§ 9  Beslöts, på förslag av styrelsen, att årsavgiften för 2020 ska vara oförändrad  

200 kr/fastighet. 
 
§ 10  Till ordförande för det kommande året valdes Pia Svensson. 
  
§ 11  Till styrelseledamöter för 2 år nyvaldes Gunnar Ericson och Lars Hilton. 
 
§ 12  Till styrelsesuppleant för 2 år nyvaldes Marianne Ahlgren. 
 
§ 13  Till revisorer för 1 år omvaldes Mats Elerud och nyvaldes Harry Högdén.  
 Till revisorssuppleant för 1 år nyvaldes Mats Cremon.  
 
§ 14  Till valberedning omvaldes Peter Andersson, Maurits Pergament och Gunvor Sten-

lund. Peter Andersson valdes till sammankallande. 
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§ 15   Till festkommitté för det kommande året omvaldes Madeleine Axelsson, Lennart 
Krantz, Bengt Leksell, Anders Lorentzon, Christina Nelke och Lars Olsson.  

         Till stugfogde för det kommande året omvaldes Pelle Gemmel. 
          Kommittén utser själv sammankallande. 
 
§ 16   Ärende som anmälts till styrelsen av medlemmar senast fredagen den 5 juli 2019 
 
 Förslag hade inkommit om att man ska kunna betala årsavgiften till föreningen för flera 

år. Mötet avslog förslaget. 
 
 Förslag om att placera en bänk på heden, mellan första och andra fortet. Mötet antog 

förslaget och styrelsen kommer att ombesörja att en markfast bänk placeras ut. Dock 
måste styrelsen först undersöka om det behövs tillstånd att få placera ut en bänk på all-
män mark. 
 

§ 17  Information från styrelsen, aktivitetsprogram för 2019-2020 
 

Styrelsen ser gärna att medlemmarna kommer med förslag om aktiviteter man vill ha 
under året. Mejla gärna in förslag till styrelsen. 
Joy Pergament föreslår direkt att vi anordnar vandringar i omgivningen en gång/vecka 
under ex. juli månad. Mötet tycker förslaget är en god idé. 

 
Styrelsen kommer att äska pengar från kommunen för att kunna renovera Postahusets 
fasad. Brädor behöver bytas och målas. 
Nils Losell berättade att huset är Lejeföreningens och han berättade också historiken om 
husets tillblivelse. 
 
Styrelsen har funderingar på att anordna någon form av lucka i Postahusets fasad så att 
hjärtstartaren går att komma åt från utsidan. 
Bodil Andersson som sedan många år varit ansvarig för hjärtstartaren har meddelat att 
hon inte längre vill vara ansvarig. Mats Agnvall åtog sig uppdraget som ansvarig. 
 
Styrelsen kommer att upprepa sin ansökan om bidrag från Kustrådet för Hanöbukten för 
att kunna renovera vrakekan och ålasumparna (på norra piren). 
 
Killan har nyligen renoverats av kommunen. Vattenfiltret är bytt, lokalen är tvättad etc. 
och vattnet rinner igen. 
 
Styrelsen önskar få förslag på hur vi eventuellt ska kunna få till en bastu i lejet. På mö-
tet visade en spontan handuppräckning att knappt hälften av de närvarande var intresse-
rade av en bastu. Mötet föreslog att en s.k. bastuklubb bildas av de som är intresserade. 
Ia Karlsson och Pernilla August åtog sig uppgiften att vidare sondera intresset för en 
bastuklubb i lejet.  
 

§ 18  Övriga frågor: 
 
 Pernilla August frågade hur vi hanterar de problem som finns gällande fordon som över-

skrider hastigheten på framför allt Lejegatan och genomfarten av husbilar i småsträdde-
na. Pia berättar att detta är frågor som vi redan har påtalat till kommunen vid ett flertal 
tillfällen. 
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Mats Elerud vädjar till de boende att själva tänka på att inte överskrida gällande hastig-
het genom lejet och att inte parkera i sträddena (farligt om ex.ett utryckningsfordon 
måste fram). 
 
Ingrid Resmark påminde om det kommande Vitemöllemästerskapet (VM) i golf. 

 
 Ordförande avtackade den avgående styrelseledamoten Gunilla Vernberg för gott arbete 

under många år. 
 
Ordföranden avtackade den avgående styrelseledamoten Ralf Jersby för gott arbete. 

 
         Ordförande kommer vid ett senare tillfälle att avtacka både den avgående styrelsesup-

pleanten Anders Lindgren och den avgående revisorn Hans Krantz. De båda var inte 
närvarande vid årsmötet. 

 
Avslutning. 

 Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras medverkan och förklarade 
årsmötet avslutat.  

 
 

Vitemölla den 12 juli 2019 
 
 

Gunilla Vernberg   Pia Svensson 
          Sekreterare   Ordförande 
            
            

 Justeras: 
 
  

 Sven Hammar   Leif Malmströmer 


