
Habo Ljungs Villadgareforenings Arsmote 2OL2-O4-IO
Protokoll

1. Miitets iippnande
F6reningens ordfcirande Mart in Forsmark 6ppnade m6tet.

2. Parentation
En tyst minut h6l ls fcir de Habo Ljung-bor som under det g6ngna iret avl idi t .

3. Frigan om Arsmiitet utlysts i stadteenlig ordning
Arsmritet godkdnde att ersm6tet utlysts i stadgeenlig ordning.

4. Faststdlland av dagordning
Arsm<jtet godkSnde den f6reslagna dagordningen.

5. Val av miitesordfiirande
Til l  ersmdtets ordfcirande valdes Gdran Folkel l .

6. Val av protokollfiirare
Til l  6rsmritets protokol l f6rare valdes Ulr ika Bitz6n.

7. Val av justeringsmen och tillika riistreknare
Til l justeringsmdn och t i l l ika r6strdknare valdes Johan Elmerf jord och Benny Nilsson.

8. Faststellande av riistldngd
Rdstlangd faststdlldes enligt fcireningens stadgar, dvs en rdst/hush6ll.

9. Verksamhetsberettelse
Mart in Forsmark berattade om aktivi teter/verksamheter under eret 2011.
Arsmcitet godk6nde verksa mh etsberAttelsen.

10. Kassatable
Fdreningen gick under 2011 med en vinst pe knappt 7000 kr och utgiende balans fcir 6ret
var cirka 160 000 kr. Den st6rsta inkomsten utgjordes av medlemsavgifterna fr6n 103
medlemmar. Uthyrning av tdlt/m<ibler samt b6tplatsavgifterna gav ett tillskott pd cirka
4000 kr vardera. M idsomma rf irandet gick med ett par hundralappars vinst medan
krdftskivan gick jdmnt upp.
Arsmdtet godkdnde kassatabl6n.

11, Revisorns berdttelse
Jan-Bert i lJeppsson godkdnde bokf6ringen och bokslutet fdr rdkenskapsAret 2011 och
tillstyrkte a nsvarsfrihet f6r styrelsen.

12. Frigan om beviljande av ansvarsfrihet fiir styrelsen
Arsmdtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet fcir rdkenskaps6ret 2011.

13. Val av styrelseledamiiter jdmte suppleanter
Arsmdtet beslutade enl igt valberedningens fcirslag att utdka styrelsen med en ledamot
och en su pplea nt.

a. Ordfdrande
Fredrik Alvarsson valdes som ordfdrande pe tva ar.
AvgSende: Mart in Forsmark.

b. Styrelseledamiiter
Magnus Wendt omvaldes som styrelseledamot p6 ett 6r.



Jonny L6fgren och Karin Rosvall valdes som styrelseleda mdter pe ett ar.
Avgiende: Marie Nilsson.
(Sittande styrelseledam6ter: Gciran Folkel l ,  kasscir,  och Ulr ika Bitz6n).

c. Suppleanter
Mats Skel lends och Per-Olof Svensson omvaldes som suppleanter pi ett  6r.
Perni l la Bjurman och Johan Elmerf jord valdes som suppleanter pi ett  5r.
Avg6ende: Fred rik Alvarsson.

14. Val av revisor samt revisorssuppleant p6 ett 6r.
Jan-Bert i l  Jeppsson omvaldes som revisor.
Asa Jdrnvi omvaldes som revisorssuppleant.

15. Val av valberedning pa ett 6r.
Annika Molander, Benny Nilsson och El in Rodenstam omvaldes.

16. Faststellande av irsavgift och bitplatsavgift
Arsm<itet beslutade om of6rSndrad 6rsavgift (medlemsavgift) p6 300 kr/hushAll.
Arsm6tet beslutade att hcija bitplatsavgifterna till:

o 200 kr 0amf6rt med 150 kr 2011) fdr de inre b6tplatserna (plats 1-12).
o 500 kr fiemfdrt med 300 kr 2O171fdr de yttre bitplatserna (plats 13 och ut).

17, Motioner
Inga inkomna motioner.

18. Ovriga erenden

Midsommorfirande
2010 beslutades att ambulera arrangemanget av midsom marf ira ndet mellan gatorna.
20LL irs midsommarfirande arrangerades av Angsvi igen (20L0 var Akervdgen arrangcir).
Efter omrcistning beslutades att Lju nghustorget/Ojings vdg ar arrangdr av 2012 Ars
m idsom ma rf irande.

Krtiftskiva
Liksom t idigare 6r anordnades 2011 en krSftskiva, detta ir  med famil jerna Bjurman och
Bitz6n som huvudansvariga. Arsm<itet beslutade att krdftskiva ska anordnas 2072 med
samma famil jer som huvudansvariga.

Synvillan
Synvillan dr i behov av fcirstd rkning/renovering, vilket fir ske ndr fcireningens ekonomi
t i l l6ter.

Bryggan
Mats SkSllends rapporterade angAende renoveringen/reparationen av bryggan.
lsen som l ig ivintras underlettade nedmonteringen. Ddrefter har arbete utfcirts nestan
varje helg. BSrl inor har monterats och tredacket pA g6ngbryggdelen dr nu t i l l  stdrsta
delen lagt. Bryggvirke som med stormen spridits ut lSngs stranden har samlats in.
Arbetet kan nu inte komma ldngre fdrrdn p6lningsarbetet dr utf6rt.  PSlningsarbetet var
planerat t i l l  fdr n6gra veckor sedan, men pga det lega vattenst6ndet har p6lkranen inte
kunnat ga in. Planeringen ar nu att entreprendren istdl let kommer med en landburen
maskin i slutet av april 2O12. Derefter behcivs ytterligare arbetskraft fdr att slutfdra
arbetet si att vi fdrhoppningsvis kan ta ett fdrsta dopp frin bryggan under senare delen
av maj. Fdrslag p6 losningar f6r att  h6l la m6sarna borta fr in bryggan vi i lkomnas.



Ndr bryggan dr fiirdigstdlld kommer det troligen att firas med en invigning.

Ateruppbyggnaden av bryggan har ett stort stdd bland medlemmarna. G6ran Folkel l
berdttade att 78 hushall  betalat in 3000 kr f6r en inteckning, tvi  av dessa har dessutom
betalat in 2000 kr extra d6 de har svdrt att hjdlpa till med arbetet och tre friretag har
sponsrat med 5000 kr vardera. Inteckningarna kommer att ga ut kort efter att
p6ln ingsa rbetet ar utfdrt.

Strunden
Med anledning av al l t6ng som ansamlats pi stranden har styrelsen gjort en skrivelse t i l l
kommunen ang6ende upprensning av stranden. I  skrivelsen understryks vikten av att
kommunen agerar i  drendet och att upplSggn ingsplatsen fdr tEng b6r f lyttas. Kommunen
har dnnu inte givi t  n6gon respons pi skrivelsen. Fdreningen kan inte agera sjalv utan
maste i sedana fall ha tillst6nd frin Ldnsstyrelsen. Kommunen har dock gett muntligt
tillstind frir frireningen att rensa upp invid bryggan.

19. Ovrigt
MedlemsfiSrteckning
Onskemil om en medlemsf6rteckning framkom. Styrelsen f ir  ta st6l lning t i l l  detta
6nskemAl. Uppgifterna bdr inte l igga pi hemsidan (PUL).

Trafiksiikerhet
Trafiksituationen pii S6dra Vestkustvagen upplevs som en reell trafikfara, framfdr allt f6r
barnen i  omr6det. I  apri l  2011 gjordes en skrivelse t i l l tekniska f6rvaltningen p6
kommunen med krav p6 omkcirn ingsftirbud pA Scidra Vastkustvegen genom hela Habo
Ljung. Kommunen har inte givit nagot svar pi skrivelsen. Arsmdtet gav styrelsen i
uppdrag att folja upp detta och arbeta vidare med trafiksd kerhetsfrigan.

Det upplevs att menga kcir fort dven p6 de mindre gatorna i Habo Ljung.

20. Historisk tillbakablick
Inge J6rnvi gjorde en uppskattad historisk t i l lbakablick genom fi lmvisning och
beriittelser/kommentarer ddrtil l.

21. Avtackning
Mart in Forsmark (avg6ende ordfcirande) och Marie Nilsson (avgiende styrelseledamot)
avtackades.

Nyvalda ordf6randen Fredrik Alvarsson presenterade sig.

22. Avslutning av Srsmaitet
G<iran Folkell fcirklarade arsmdtet avslutat.
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Protokollf<ira re: Ulrika Bitz6n

Justerare 2;Benny Ni lsson


