
 

PROTOKOLL fört vid Ugglarps byalags styrelsemöte 2019-05-20 

Närvarande ledamöter: Lars Hiller, Eva Nestius, sekr., Petra Nilsson, Lisbeth Petersson, Lena Söderberg, 

ordf. 

 

DAGORDNING  

§ 1  Mötet öppnas 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§ 3  Föregående protokoll 

Efter genomgång lades föregående mötes protokoll till handlingarna.  

§ 4  Kassarapport 

I dagsläget finns drygt 93 kkr på kontot. 53 hushåll har betalat medlemsavgift för i år.  

§ 5  Medlemsfrågor 

Lena har fått positiva mejl från medlemmar vilket känns bra.  

Årsmöteshandlingarna ska skickas ut till alla medlemmar.  

§ 6  Hemsida och mailfunktion 

Inget att rapportera om hemsidan.  

Mailfunktionen är i gång med nya kontona. 

§ 7 Aktuell information från ”arbetsgrupperna” + förslag på ny arbetsgrupp ( Claes och Göran mfl) 

En fixargrupp för att ta hand om praktiska saker har bildats.  

Midsommarplaneringen är påbörjad. Lotterierna har planerats. Kioskansvarig är klar. Eva o Bertil fixar 

våfflor som förra året. Tyvärr blir det ingen ponnyridning i år. Affischer om midsommar sätts upp två veckor 

före midsommar.  

Badstegen är på plats på Salleberget. 

Kontakt är tagen angående viskvällen den 3 augusti. Inget svar än.  

§ 8 Inför årsmötet: 

Kallelse till årsmötet (anslag + utskick 4 veckor innan årsmötet enligt stadgarna) – Lena skickar ut kallelsen 

och Eva lägger ut den på webben.  

Handlingarna kan gå ut senare än kallelsen men ska mejlas ut före årsmötet. Lars tar fram en inbjudan.  



Mötesordförande/mötessekreterare 

Gunmarie Stenström föreslås som mötesordförande.  

Eva Nestius föreslås som mötessekreterare.  

Verksamhetsberättelsen 2018 

En blänkare om medlemsantalet och nya mejladresserna behövs till verksamhetsberättelsen. Lena skriver 

ihop berättelsen. 

Verksamhetsplan 2019 

Lena skriver ihop planen för 2019 

Handlingar avseende ekonomin 

Lisbeth tar fram den ekonomiska redovisningen. 

Budget för kommande verksamhetsår – ska vi ha en sån? 

Vi tar inte fram någon budget, det får räcka med planen. 

Valberedningens pågående arbete  

Lena har kontaktat valberedningen men inte fått något svar på hur det går. 

Förslag till ny valberedning 

Lena har frågat om sittande valberedning vill ställa upp även kommande år. 

Förslag till stadgeändring vad gäller antal styrelseledamöter 

Enligt stadgarna krävs 2/3 bifall vid två föreningsmöten efter varandra. Lena tar fram ett förslag till 

stadgeändring. Vi föreslår 6 ledamöter. 

Medlemsavgiften 

Vi föreslår att medlemsavgiften är densamma som tidigare – 150 kr. 

Information till medlemmarna om nya mailen 

Hanterande av övriga frågor  

Information i dagordningen om att övriga frågor ska anmälas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet 

om de ska tas upp på mötet. 

§ 9 Inkomna skrivelser, rapporter och övriga kontakter 

En medlem har förslag på att vi bearbetar markägaren så att stranden utanför campingen sköts på det sätt 

som hon tycker att den ska skötas och snyggas upp. Lena uppmanade henne att se hur det är nu eftersom 

det har gjorts en hel del sedan förra sommaren. 

Lena har varit i kontakt med dansbanans markägare för att kolla om hon är nöjd med rensning som gjorts 

runt dansbanan. Hon var mycket nöjd. Lena frågade också om det var OK att vi gör en boule-banan istället 

för lekplatsen. Hon var positiv men vill återkomma i frågan. 

För några dagar sedan var det 30 anmälda till vinprovningen. 

En ny bokcirkel har startat så nu finns det två bokcirklar. 

 



§ 10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

§ 11 Nästa styrelsemöte/Förslag på datum för nästa styrelses första styrelsemöte tillika konstituerande 

möte 

Nästa möte bestämdes till den 12/8 hos Petra.  

Vid tangentbordet  Justeras 

 

 

Eva Nestius   Lena Söderberg 

sekreterare   ordförande 


