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         Protokoll fört vid Vitemölle Lejeförenings årsmöte den 10 juli 2015 

 

  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, genom 

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 Mats Elerud och Nils Losell valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens pro-

tokoll. 

 

§ 5  Verksamhetsberättelsen för det gångna året upplästes av ordföranden. 

 Årsmötet godkände berättelsen (bilaga 2) som lades till handlingarna. 

 

§ 6  Föreningens kassör, Niklas Martinsson, redogjorde för föreningens ekonomi. 

      Utgående kassa per den 31 december var 14 317,27 kr 

En detaljerad redovisning biläggs protokollet (bilaga 3) 

 

§ 7  Revisionsberättelsen upplästes av Niklas Martinsson och godkändes. (bilaga 4) 

       

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

samhetsåret 

 

§ 9  Beslöts, på förslag av styrelsen, att årsavgiften för 2016 ska vara oförändrad  

200 kr/fastighet. 

 

§ 10  Till ordförande för det kommande året valdes Pia Svensson. 

 Till styrelsesuppleant för 2 år omvaldes Gunnel Sörendal. 

 

§ 11  Till revisorer för 1 år omvaldes Hans Krantz och Ulf Månsson.  

 Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Margareta Hansson  

 

§ 12  Till valberedning omvaldes Sven Levin, Peter Andersson och Nils Losell. 

 

§ 13   Till festkommitté för det kommande året nyvaldes Bengt Leksell, Teresa Mattisson och 

Lars Olsson samt omvaldes Maria Hammenberg, Åke Lindberg och Maria Nilson med 

Maria Nilson som sammankallande. 

         Till stugfogde omvaldes Åke Lindberg. 
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§ 14 Ärenden initierade av styrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 

 Ordföranden informerade om alla de turer som varit och som är gällande skötseln och 

reparationer av hamnen. 

 

§ 15  Ärende som anmälts till styrelsen av medlemmar senast lördag 4 juli 2015 

Från Evert Persson har inkommit önskemål om åtgärd för att förbättra sikten vid utfart 

från Marknadsvägen till Möllebacken. Eftersom detta är en fråga för kommunen kom-

mer ärendet att vidarebefordras dit. 

 

§ 16 Övriga frågor: 

 

 Ordföranden överlämnade varsin present till festkommitténs avgående Morten Persson 

och Maria Frelin som tack för lång och trogen tjänst i ”nöjesbranschen”.  

 

 Peter Desatnik informerade om nya rutiner för anmälan om deltagande i den årliga golf-

tävlingen. 

 

 Åsa Elerud vädjade till de som låter sina soptunnor stå kvar på tömningsplatsen i hamn-

området att hämta hem tunnorna mellan tömningarna för att göra hamnområdet triv-

sammare.   

 

 Arlene Åberg uppmanade boende på lejet att bidra till lägre fart genom samhället. Det 

körs ofta vårdslöst fort. 

 

 Anders Westerberg frågade varför Barnakullen inte blivit asfalterad.  

         Av detaljplanen framgår att man inte ska asfaltera strädde som tidigare inte varit asfalte-

rade. 

 

 Krister Hjelm gjorde reklam för den tredje Vitemöllafilmen som har premiär den 11 juli. 

 

 Den nyvalda sammankallande i festkommittén, Maria Nilson, vädjade om förslag och 

idéer på aktiviteter på lejet. 

 

 

 Avslutning. 

 Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras medverkan och förklarade 

årsmötet avslutat.  

 

          Vitemölla den 10 juli 2015 

 

 

 Gunilla Vernberg   Pia Svensson 

           Sekreterare   Ordförande 

            

           Justeras: 

 

  

   Nils Losell   Mats Elerud 


