
Mötesprotokoll årsmöte 2013 slutg (1) 

Sidan 1 av 4 
 

Protokoll fört vid Vitemölle Lejeförenings årsmöte den 12 juli 2013 
 
  
 

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 Jörgen Rexö och Maurits Pergament valdes att tillsammans med ordföranden justera da-

gens protokoll. 
 
§ 6  Verksamhetsberättelsen för det gångna året upplästes av ordföranden. 
 Årsmötet godkände berättelsen (bilaga 2) som lades till handlingarna. 
 
§ 7  Föreningens kassör, Brita Andersson, redogjorde för föreningens ekonomi. 
      Utgående kassa per den 31 december var 16 630,77 kr 

En detaljerad redovisning bilägges protokollet (bilaga 3) 
 
§ 8  Revisionsberättelsen upplästes av ordföranden och godkändes. (bilaga 4) 
       
 
§ 9  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksam-

hetsåret. 
 
§ 10  Beslöts, på förslag av styrelsen, att årsavgiften för 2014 skall vara oförändrad  

150 kr/fastighet. 
 
§ 11  Till ordförande för det kommande året valdes Anders Westerberg. 
        
§ 12  Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Pia Svensson. 

Till ordinarie styrelseledamöter för 1 år omvaldes Bodil Andersson. 
         Till styrelsesuppleant för 2 år omvaldes Gunnel Sörendahl.                           
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§ 13  Styrelsens sammansättning under det kommande året blir följande. 
         Ledamöter:  

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

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

          Hans Karlsson, suppleant, 1 år. 
 
§ 14  Till revisorer för 1 år omvaldes Ulf Månsson.  
 Till revisorer för 1 år nyvaldes Hans Krantz. 

Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Margareta Hansson  
 
§ 15  Till valberedning omvaldes Sven Levin, sammankallande, Peter Andersson och Nils Lo-

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

ria Frelin, Åke Lindberg och Maria Nilsson. 
 Eva-Lii Mark som på egen begäran avgått ersattes av Maria Hammenberg. 
         Till stugfogde omvaldes Åke Lindberg. 
 
§ 17 Ärenden initierade av styrelsen 
 
 Hamnen, stegar 
 Ordföranden informerade om att endast de som hade sina båtar i sjön då kommunens re-

presentanter besökte hamnen har fått sin stegar monterade. Övriga, som önskar stege, 
förväntas kontakta hamnkontoret.  
En lista för påteckning lades fram. Ordförande svarar för att listan når kommunen. 
 
Skötselrådet 
Ordföranden informerade om det s.k. Skötselrådet och refererade till en ett protokoll av 
den 8 maj och citerade: 
 
Rådets uppgift är att leda processen med skötsel, restaurerings-åtgärder i naturreservatet. I 
denna ingår information/kommunikation med allmänheten som en viktig del. Identifiering 
av farhågor och oro, ge svar på och om möjligt ta hänsyn till dessa är andra viktiga åtgär-
der. Likaså att lyssna på synpunkter på t.ex. hur och när ingrepp bör vidtas. Poängterades 
att åtgärder inte får skada eller förfula, vilket förfelar syftet med Naturreservatet (SSL, 
SK).  
Inför varje ny åtgärd ska rådet träffas, respektive intressent har sedan ansvar för vidarein-
formation. Viktigt med dokumentation före-efter (Ls) 
Bjuda in SandLife´s projektansvariga för en uppdatering om var projektet befinner sig. 
Inom ramen för skötseln av naturreservatet ingår EU-projektet SandLife, med sitt mkt de-
taljerade upplägg och tidplan.   
Demonstrera att processen kan påverkas inom ramen för Skötselplanen inkl. SandLife. 
SSL vill komma igång med ngn åtgärd: behovet är stort, visa på metoder, bygga upp för-
troende. Diskussion om vad, när, hur. 
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Förslag: viss avverkning av rakväxande, självsådd tall, vresrosbekämpning som bra ex. på 
återställning, avverkning av sly, uppdragande av tallplantor. Involvera boende, besökare, 
brukare i lämpliga åtgärder för att öka kunskap, insikt och förståelse, samtidigt informera 
om läget. Arbetsgruppen (AR, KL, MJ) ger förslag på ett mindre område och lämpliga ak-
tiviteter för en ideell arbetsdag. Datum: 11 augusti, 10.00. 
 
Vidare föreslog ordföranden att Lejeföreningens representant skall var en styrelsemedlem 
som vid mötena i rådet får medföra en sakkunnig. 
 
Styrelsen föreslår att Lejeföreningen deltar i skötselrådets arbete med en ledamot i rådet. 
Årsmötet föreslås rekommendera den kommande styrelsen att besluta om deltagande i 
skötselrådet i enlighet med detta. 
 
Efter en kortare diskussion antog mötet förslaget 
 
Hundbad i hamnen 
Synpunkter för och emot hundbad vid Norra piren har inkommit. 
Det konstaterades att hamnen inte är en allmän badplats. 
Styrelsen vädjar till resp. hundägare att inte låta hundarna bada i hamnen. 
 
En medlem yrkade på att frågan skulle bordläggas. 
 
Mötet beslutade, efter votering, att bifalla styrelsens förslag 
 

§ 18 Ärende som anmälts till styrelsen av medlemmar senast lördag 28 juni 2013 
 
Inga ärende hade inkommit till styrelsen 

  
§ 19 Övriga frågor: 
  

Det framkom att ordningen på parkeringsplatsen norr om bron har mycket övrigt att önska. 
 Oläsliga skyltar och otömda latriner är exempel. 
  

Styrelsen undersöker och kontaktar berörda myndigheter. 
 
Det framfördes klagomål på soptunnornas placerig som förefaller vara anpassad till sop-
åkarnas önskemål utan hänsyn till de besvär detta förorsakar de boende. 
Susanna Lindgren återkommer till styrelsen. 
 
Information efterlystes om Killans aviserade försäljning. 
Styrelsen återkommer. 
 
Södra hamnarmens förfall diskuterades. 
Den ”gröna” båten diskuterades. 
Styrelsens ordförande hanterar frågan i samråd med kommunen. 

 
§ 20  Eva-Lii Mark avtackades för sina fleråriga insatser i festkommitén av styrelsens ordföran-

de.  
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 § 21 Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras medverkan och förklarade 

årsmötet avslutat. 
 
 
 
        Vitemölle den 12 Juli 2013 
 
 
 
        Bodil Andersson                                                 Anders Westerberg 
           Sekreterare                                                         Ordförande 
 
       Justeras: 
 
 
      Jörgen Rexö   Maurits Pergament  














