Protokoll fört vid Vitemölle Lejeförenings årsmöte den 10 juli 2009.

§1

De närvarande antecknade sig på cirkulerande närvarolista, vilken bilägges protokollet.
(Bilaga 1)

§2

Ordföranden Anders Westerberg hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat efter
det att Lejeföreningens förste hornblåsare Sverker Andersson blåst in mötet.

§3

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

§4

Anders Westerberg valdes till ordförande för mötet.

§5

Bodil Andersson valdes till sekreterare för mötet.

§6

Krister Hjelm och Einar Jönsson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§7

Verksamhetsberättelsen för det gångna året upplästes av ordföranden.
Ordförande besvarade frågor från stämmodeltagarna, främst rörande trafikregleringar i
lejet. Samtliga förslag ligger redan på styrelsens bord.
Årsmötet godkände berättelsen.(bilaga 2) och styrelsens arbete avtackades med en applåd.

§8

Föreningens kassör, Brita Andersson, redogjorde för föreningens ekonomi.
Utgående kassa per den 31 december var 38 233,57.
En detaljerad redovisning bilägges protokollet (bilaga 3)

§9

Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Ulf Holm och godkändes. (bilaga 4)

§ 10 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
§ 11 Beslöts, på förslag av styrelsen, att årsavgiften för 2010 skall vara 150 kr/fastighet.
§ 12 Till ordförande för det kommande året valdes Anders Westerberg.
§ 13 Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Bodil Andersson (omval) och Sven
Hammar (omval).
Till styrelsesuppleant för 2 år omvaldes Kerstin Cedergren och Gunnel Sörendahl.
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§ 14 Styrelsens sammansättning under det kommande året blir följande.
Ledamöter:
Anders Westerberg, ordförande, 1år,
Bodil Andersson, 2 år,
Sven Hammar, 2 år,
Brita Andersson, 1 år,
Nils Losell, 1 år, samt
Gunnel Sörendahl, suppleant, 2 år, och
Kerstin Cedergren, suppleant, 1 år.
§ 15 Till revisorer för 1 år omvaldes Ulf Holm och Ulf Månsson.
Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Margareta Hansson
§ 16 Till valberedning omvaldes Sven Levin, sammankallande, Peter Andersson och Krister
Hjelm
§ 17 Till festkommitté för det kommande året omvaldes Morten Persson, sammankallande,
Maria Frelin, Eva-Lii Mark, Åke Lindberg och Maria Nilsson.
Till stugfogde omvaldes Åke Lindberg.
§ 18 Övriga frågor:
Inga övriga frågor hade anhängiggjorts hos styrelsen.
Björn Andersson anknöt till tidigare diskussion (under § 7) om förbättrad
hastighetsreglering vid samhällets södra infart, gupp eller avsmalnande väg.
Andersson fick stöd av Rolf Lundahl och av Kerstin Cedergren jr.
Ordförande påpekade, liksom ovan, att frågorna låg på styrelsens bord och behandlades så
att en fungerande trafikbild skulle råda
En eventuell badbrygga diskuterades och även denna fråga ligger redan på styrelsens bord
och kontakter har redan tagits med hamnchefen som i princip ställer sig positiv. Den
tekniska lösningen, som inte är så enkel, diskuterades. Styrelsen fortsätter hantera frågan.
Rapporterade sekreteraren att utrustningen till en hjärtstart är beställd och att utbildning
kommer att ske i början av augusti.
Intresserade av utbildningen fick tillfälle att anmäla sig hos sekreteraren.
Margareta Hansson framförde kritik mot denna typ av utrustning då den enligt henne inte
kan användas på alla kroppstyper.
Ordföranden efterlyste bättre parkeringsdiciplin i sträddena. Om möjlighet finns skall
bilarna parkeras på tomterna. Vidare uppmanades de närvarande att hålla sina häckar
tuktade så att de inte skymde sikten.

Sidan 2 av 3

§ 19 Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras medverkan och förklarade
årsmötet avslutat.
Vitemölle den 10 juli 2009.

Bodil Andersson
Sekreterare

Anders Westerberg
Ordförande

Justeras:

Krister Hjelm

Einar Jönsson
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