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Protokoll fört vid extra medlemsmöte i Kiviks Kapell 120915 
 
Närvarande 
Från styrelsen 
Anders Westerberg ordförande, Krister Hjelm vice ordförande , Bodil Andersson sekr. Pia 
Svensson ledamot och Brita Andersson kassör (del av tiden) 
 
Från medlemmarna och enligt fullmakt (bilägges) 
 
 
§1 Ordförande hälsade välkommen och föredrog dagordningen 
 
 
 
§2 Dagordning vid det extra medlemsmötet 15 september 2012 kl 15.00 i Kiviks kapell 
 

1. Mötets behöriga sammankallande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare  
5. Beslut ang röstning av ombud med fullmakt. Styrelsens förslag: Se ovan 
6. Beslut vad gäller Lejeföreningens remissvar på länsstyrelsens reviderade skötselplan 

för  naturreservatet  Vitemölla-Haväng  
 
§3 Dagordningen godkändes 
 
§4 Mötets behöriga sammankallande 
 Mötet beslutade godkänna att mötet blivit behörigt sammankallat 
 
§5 Val av ordförande för mötet 
 Till ordförande valdes Anders Westerberg 
 
§6  Val av sekreterare för mötet 
 Till sekreterare valdes Bodil Andersson 
 
§7 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
 Maria Nilsson och Morten Persson valdes 
 
§8 Beslut ang. röstning av ombud med fullmakt 
 Eftersom ombudsröstning inte är reglerad i föreningens stadgar anser styrelsen att frågan 

skall avgöras av medlemsmötet. Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta att röstning 
vid mötet får ske av ombud som försetts med fullmakt av medlem. 

 Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
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§9 Beslut vad gäller Lejeföreningens remissvar på länsstyrelsens reviderade 
skötselplan för  naturreservatet Vitemölla-Haväng 

 Två förslag fanns och stålldes mot varandra 
1) Styrelsens förslag ” Styrelsens förslag till remissvar innebär i korthet att 

Lejeföreningen motsätter sig avverkning av skogen söder om Klammersbäck, med 
undantag för röjning av buskar och skog på sluttningen mot havet. Inne i skogen 
skall träd gallras och buskar och sly röjas så att skogen blir gångvänlig. 

 
2) Anders Westerbergs kompromissförslag innebär i korthet att halva skogen söder om 

Klammersbäck lämnas kvar 
 

Efter votering beslutades med röstsiffrorna 40 för förslag 1 och 8 för förslag 2 att 
föreningen skall följa styrelsens förslag. 
 
Förslaget skall utvecklas av styrelsen i samverkan med Havängs museiförening och 
skall bl.a. taga fasta på att heden mellan Vitemölla och Klammers Bäck icke skall 
omvandlas till sandstäpp med blottor. 
 

§10 Mötet avslutades 
 
 
Vitemölle 120915 
 
 
 
Anders Westerberg   ordf. .  Bodil  Andersson sekr. 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Maria Nilsson                       Morten Persson 


