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Nöruarande: 37 medlemmor - se bifogad röstldngd tBilago 7)

Hornblåsore : Pelle Gemmel

7, Mötets öppnande

Pia Svensson hri{sade efter troditionsenlig hornblåsning völkommen till senarelagt
årsmöte (p.g.o. coronarestriktioner) och poöngterade att mötet ska genomföras

Coronasökert- Kaffe och kanelsnöcka erbjöds hugode medlemmar.

2. Oodkännande av dagordning
Beslut: utskickad dogordning godköndes

g. Mötets behöriga sammonkottonde,

Beslut: årsmötet vor utlyst enligt stadgarna

4. Vdl ov ordföronde för årsmötet.
Beslut: sittande d.v.s. Pio Svensson valdes

5. Val av sekreterare för årsmötet.
Beslut: sittande d.v.s. Gunnar Ericsan voldes

5. Vol ov två protokolljusterore, tiilika rösträkndre för årsmötet.
Beslut: mötet valde Maurits Pergoment och Anders Westerberg

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019-2020
Verksamhetsberöttelsen ör publicerod på föreningens anslogstavla och på föreningens
hemsida www.vitemolla.orq. Ordförande föredrog den i sin helhet.



Beslut:verksomhetsberöttelsengodköndes 
_

Förslag på stadgeändring för Vitemölla Lejeförening

Ordförande föredrog förslag på föröndring. Försloget var dessutam utskickat

tillsammans med kqllelsen till årsmötet. Nyo stadgor bdogas protokollet.(bilaga 2)
Beslut: Årsmötet Eeslutade enligt förstag

Ekanamisk redogörelse - bokslut 2019.

Kassör Niklos Martinsson kommeiterade 2079 års ekonomi och framhöll de höga

kostnaderna för Postohusets renovering och att el (serviceovgift octt förbrukning) ör
hö9. Påpekade dessutom behovet av sörskild "fond" för Postohusets

underhåll/investeringor (se nedan under årsovgift), ,. , n

Beslut: resultot- och balonsrökning onsågs föredragen

70. Revisionsberättelse avseende 2079.

F ö re d rog s rev i s i o n s be riitte I se n

Beslut: revisionsbe riittelsen godkön des

77. Fråga om ansvarslrihetlbr styrelsen mm

Beslut: - den ekonomiska förvoltningen godköndes

- styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20L9/20

72. Årsovgifilör 2021. *

Redavisades ett förslog om oföröndrad årsavgift för töpande omkostnoder om 200 SEK

samt ett tittögg om 700 SEK för kostnader specifikt för Postahuset.

Beslut: årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara 2OO'*,ffiA SEK från och med 2027

13. Val av ordförande, på ett år
Valberedningens sammankallsnde Peter Andersson redovisade valberedningens

förslag (gölter öven §§ 14-L6 nedan).

Beslut: Pio Svensson omval på L år

14. Val ov två styrelseledamöter, på två är.

Beslut: omval på 2 år av Niklas Mortinsson ach Krister Hjelm

15. Val ov en styrelsesuppleant, på två år.

Beslut: omval på 2 år av Katharino Lölstrand

76. Val av två revisorer jömte suppleant, på ett år.

Beslut: amval av Mats Elerud {sammonkallande) och Harry Högdön som ordinorie i 7
år och som supplednt Mats Cremon på L år



17. Val av valberedning, bestående av en sammankollande, sdmttvå ledqmöter på ett
år.

Ordförande redovisude förslog till valberedning

Beslut: valdes Peter Andersson (sammonkallonde), Gunvor Stenlund och Mauritz
Pergoment på 1år

78. Val avfestkammittö på ett år.

Beslut: Följonde omvoldes på 1 åi Pelle 6emmel (tillika stugfogde). Lors Olsson, Bengt

L.eksell, Lennort Krantz, Cherstin Nelke, Madeleine Axelsson och Anders Lorentzon

79. Ärenden som anmälts tilt styrelsen av medlemmar sendst fredagen den 77 oktober.

Skrivelser hor inkommit från Agneta Sandkull, Mats Elerud, EIsa Grip och Anders

Rönnström rörande ordningsfrågor på Lejet. De flesta synpunkterno göller den allt mer
påträngande trafiken på Leiet. Styrelsen kommer ott ta hand om synpunkterno under

kommsnde verksomhetsår. Några av trafikfrågorno hor redon tagits upp - se nedan §
20.

20. tnformation lrån Styrelsen, aktivitetsprogram för 2Or*2A20. i
- Ordförande informerode om att det kommonde årets aktiviteters genomföronde

självklort beror av pandemins fortsatto utueckling.

- Från året som gått rapporterode ordföranden om möte med Kiviks byotog och om

gemensCImt förslag om begrönsning av husbilstrafik och annon tung trofik
sommartid, anordnonde ov tydligo stöllplatser, stoppförbud enkelsidigt efter

- Angöende trafil$rågorno föreslog Peter Andersson att,en helt ny tillfart och

porkering bör onordnas för bodplatsgiisterno för att undvika störande söktrafik. i

- Krister Hjelm informerade am pågående lontmöteriförröttning - orbetet ligger

nere p.g.s. Coronarl. Mycket pekar dock på att Lantmöteriet {kontaktperson Jonas

Rydberg) kommer att föreslå 2 nya vögföreningor.

- Ordföranden informerode också om ny livboj efter stronden, större sopkörl i
hamnen, ordningsregler vid förhyrning ov Postohuset och om hur mycket det
kostar att hyra för medlemmar och kommersiella arrangemang (medlemmar dygn

200 vecka 10AA, kommersiellt dygn 4A0 vecka 2000 - för löngre tid förhondlos
priset)

27. övriga frågor.
- Den interima bastu!öreningen (meddelade ta Karlsson) har skrivit till

Samhällsbyggnadsförvaltningen om att få anvöndo Mudderhuset för kommande

bostu (uton ott för den skull bads i hamnen) - förvaltningen hor svarot att svor

kommer på stöllda frågor.

t.

:1,

a.



l:i.

:!,

i.- Einar lönsson beriittade om skötseln av grösmattarna efter Gornhöngesvögen

(sköts av nömnde Einar, Nisse Losell, Thomos Hqnsson och Sven Levin) rnen att den

hindras av att någon på Lejet onvänder plotsen som permanent uppstöllning för
slöpvagn. Styrelsen tor frågan till sig.

- Ordföranden tackode Morten Persson för ollt arbete med Lejeblodet och ovslutade

med att fromföra sitt tock till styrelsen för det gångno året och till årsmötet för ett
exem plo riikt geno mfö ro nde

22. Mötets dvslutande.

O rdföra n d e n avsl utod e mötet

Vitemölla den L november 2020

?* G/*r,
Pia sJensson

ordförande

finnai Ericson



Bilaga 7.
Näruaralista Vitemöllo Lejelörenings årsmöte 2020 70 37, tillika röstlängd

Karin A. Akne
Åso Lindner 4

Peter Anderssbn

Maria Nilson
Pettå Gemmet
Gunvor Stenlund

Marit Gemmel
Maria Sander Nilsson

BaelWesterberg
Anders Westerberg
Ralf Jersby

Tommy Larsson

la Karlsson

Hasse Karlsson

Morten Persson
Mats Elerud
Einor Jönsson
Krister Hjelm
Christer Sandahl
Lars Hilton
Johsn Lundgren
Horry Högdön
Joy Pergament
Maurits Pergoment
Margareto Hanssan

Marianne Ahlgren
Margoreto Wollström
Gunnsr Ericson

Pio Svensson

Anna Göransson Arklahgi
Niklas Martinsson



Bilogo 2,

Stadgar för Vitemölle Lejeförening

§1 §äte
Föreningens säte ärVitemölle

§z Ändamål
Vitemölle Lejeförening ska arbeta for ett trivsamt och välkomnande Vitemölla. Föreningens
ändamål är att vidta och samordna åtgärder avsedda att främja lägets utveckling och
invånarnas trevnad.

§3 Medlemskap och rösträtt
Medlemskap kan erhållas av samtliga på Vitemölle boende samt personer som vill verka för'
Vitemöllas bästa enligt föreningens stadgar.
Man är medlem när man betalt medlemsavgiften. För att ha rösträtt måste man dessutom
vara fastighetsägare på Vitemölle. En avgift och en röst per fastighet.

§A §tvrelse
Föreningen företräds av en styrelse, som består av 5 ledamöter och 2 ersättare valda på en tid
av 2 år. Årsmötet utser ordförande, ledamöter och ersättare, varefter styrelsen håller
konstituerande möte.
§tyrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande och eniga om beslutet.

§5 Verksamhets-ochräkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret, medan verksamhetsåret löper från
årsmöte till årsmöte (vanligtvis andra fredagen ijuli) ..

§5 Årsmöte
Föreningen håller årsmöte på fredagen före Kiviks marknad (vanligtvis andra fredagen i juli).
Kallelse ska ske senast åtta dagar i förväg genom anslag på läget.

§7 Ärende vid årsmötet
Följande ärenden ska behandlas vid årsmötet

1. Mötets behöriga sammankallande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän för årsmötet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redogörelse
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
L Beslut om årsavgift
10. Val av ordförande, samt ledamöter och ersättare till ssrelsen
11. Val av två revisorer jämte suppleant på ett år
!2. Val av valberedning bestående av en sammankallande samt två ledamöter på ett

år
13. Val av festkommit6 på ett år
14. Ärende som anmälts till styrelsen eller av medlemmar minst 14 dagar före mötet


