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Protokoll fört vid Årsmöte för  
Löderups Strandbads Villaägareförening 2009-07-11, kl 11.30  

Plats: Löderups Strandbads Restaurang, Löderups Strandbad  

§ 1 Mötet öppnas 
Sven Ingmar Andersson förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Val av mötesordförande 
Sven Ingmar Andersson valdes att leda mötet.  

§ 3 Val av två justeringspersoner och rösträknare 
Charlotte Sörensen och Mikael Hertzman-Ericson valdes som rösträknare och att jämte 
ordförande justera protokollet.  

§ 4 Röstlängden 
Det noterade att 45 röstberättigade var närvarande, samtliga avprickade vid insläppet.  

§ 5 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst 
Mötet ansåg att årsmötet blivit behörigen utlyst.  

§ 6 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse 
Styrelsen föredrog i korthet verksamhetsberättelsen för det gångna året. 
Verksamhetsberättelsen har även funnits på hemsidan samt på anslagstavlorna i Löderups 
Strandbad. Årets ekonomiska redovisning slutade på en förlust på 218 kr. 
Verksamhetsberättelsen är bilagd till protokollet, bilaga 1.  

Posterna Arrangemang och Resekostnader kommenterades. De höga kostnaderna på 
Arrangemang beror på att Samfällighetsföreningen fakturerade ett något år tidigare 

genomfört midsommarfirande (6.000 kr) under 2008. Därtill kom kostnaderna för 2008-års 
midsommarfirande och årsmöte. Resekostnader är faktiska kostnader för styrelsens resor. 
Arvode har ej tagits ut av styrelsen.  

Revisorerna kommenterade att samtliga punkter gällande administrationen av bokföringen 
som påtalades i 2007-års revisionsberättelse har beaktas. Man har funnit samtliga handlingar i 
god ordning och bokföringen korrekt. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet, bilaga 2.  

§ 7 Täckning av förlust 
Mötet beslutade att täcka årets förlust från balanserat resultat.  

§ 8 Ansvarsfrihet 
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.  

§ 9 Val av styrelseledamöter 
Då stadgarna säger att styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter och 4 valdes på två år 
föregående år, föreslogs bara en ledamot av valberedningen till ordinarie plats.  

Valberedningens föredrog sina förslag enligt följande: 
Kassör (2 år fr o m idag)  Marita Larenhjelm (omval) 
Suppleant (2 år)  Gun Karlsson (nyval) 
Suppleant (2 år)  Ingela Truedsson (nyval).  



 

2

Samtliga valdes enligt valberedningens förslag.  

Villaägareföreningens styrelse har därigenom efter årsmötet 2009 följande sammansättning: 
Ordförande: Sven Ingmar Andersson, vald för två år av årsmötet 2008 
Kassör: Marita Larenhjelm, vald för 2 år av årsmötet 2009 
Ledamöter. Anders Sjöberg, vald för 2 år av årsmötet 2008, sekreterare (utsedd av styrelsen)  

Mikael Hertzman-Ericson, vald för 2 år av årsmötet 2008  
Ulf Lindström, vald för 2 år av årsmötet 2008 

Suppleanter: Gun Karlsson, vald för 2 år av årsmötet 2009  
Ingela Truedsson, vald för 2 år av årsmötet 2009.  

§ 10 Val av revisorer 
Valberedningens förslag var följande: 
Revisor (1 år fr o m idag)  Kjell-Åke Ohlsson 
Revisor (1 år fr o m idag)  Birgitta Nilsson 
Revisorssuppleant (1 år fr o m idag) Ingvar Olsson  

Samtliga valdes enligt valberedningens förslag.  

§ 11 Val av valberedning 
Till valberedning nästa år valdes 
Margareta Nordh - Ordförande och sammankallande 
Charlotte Sörensen 
Lars Hägglund  

§ 12 Fastställande av årsavgift 
Mötet beslutade om oförändrad årsavgift på 150 kr för 2010.  

§ 13 Fastställande av arvode och kostnadsersättning  
Styrelsen föreslog ingen arvodering utan istället att mötet beslutar om kostnadsersättning mot 
faktiska kostnader för ett maxbelopp på 1/3-del prisbasbelopp (d v s max 42.800 / 3 = 14.266 
kr) för styrelsen.  
Mötet beslutade enligt ovan.  

Tillsyningsmannen väljs och arvoderas i fortsättningen i Samfällighetsföreningens regi.  

§ 14 Erosionsfonden  
Andra läsningen av stadgeförslaget, vilket togs på förra årsmötet med mer än 2/3-dels 
majoritet behandlades. Det förslag som togs på förra årsmötet innebär att en ny paragraf, §25, 
införs i stadgarna med lydelsen:  

"Medlen i erosionsfonden, som förvaltas av Villaägareföreningen, skall såsom komplement 
till bidrag från kommunala, statliga eller andra instanser användas som skydd för villaområdet 
i form av vågbrytare eller därmed jämförbara anordningar i havet."  

Olika åsikter uppkom om hur man ska behandla erosionen, vem som är ansvarig, vem som 
gör och inte gör vad och även åsikterna om att de pengar vi samlar in inte kommer räcka till 
något vettigt. Även förslag om ändringar i själva stadgeförslaget uppkom, dock meddelades 
att då måste den nya stadgat återigen läsas två gånger. Endast ett identiskt förslag taget på två 
följande årsmöten med 2/3-dels majoritet blir giltigt.  
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Rolf Jonsson, ordförande i Samfällighetsföreningen, redogjorde också i korthet för det 
föreläggande Länsstyrelsen har utfärdat till Ystad Kommun med krav enligt Miljöbalken att 
lägga ut totalt 39.000 m3 sand i två omgångar (senast 31.12.2010 samt 31.1.2012) vid 
Löderups Strandbad. Man har även lagt vite på totalt 975.000 kr för att detta ska bli 
genomfört i tid. Vidare har Länsstyrelsen även klarlagt att dessa sandutfyllnader sedan ska 
underhållas och vara lika stora även i framtiden, eller till dess ny vattendom vunnit laga kraft. 
Länsstyrelsens föreläggande finns som bilaga 3.  

Mötet återkom till att fatta beslut om stadgeändringen.  

Det begärdes votering och andra läsningen av stadgeändringen godkändes med 36 JA-röster 
mot 5 NEJ-röster. Andra läsningen av stadgeändringen godkändes därmed med mer än 2/3 
majoritet.   

§ 16 Övriga frågor   

§ 16 a Bussarna borde stanna uppe på backen  
Sonja Holte tyckte att en busshållplats borde kunna anordnas uppe på Strandbadsbacken. Det 
har varit så tidigare, men nu kan man ibland bli nekad att få stiga av. 
Mötet ansåg att styrelsen bör skicka brev till Skånetrafiken angående detta.  

§ 16 b Mer aktiviteter  
Det efterlystes mer trivselaktiviteter i området, t ex minigolfturnering. 
Mötet ansåg att styrelsen bör undersöka detta till nästa sommar.  

§ 16 c Tennisbana på området 
Thomas Björkholtz föreslog att man borde undersöka möjligheterna för en tennisbana på 
området. Mötet fann förslaget intressant och det beslutades att en kommitté, med Thomas 
Björkholtz som sammankallande skulle utreda vidare. Då tyvärr ingen annan närvarande var 
intresserad av att vara med anmälde sig även Anders Sjöberg att vara med från styrelsens sida. 
Intresseanmälan kan även läggas upp på internet och på anslagstavlorna för att få fler 
intresserad.  

§ 17 Mötet avslutades 
Ordförande tackade för alla som kommit och avslutade mötet.   

Vid protokollet    Justeras   

Anders Sjöberg     Sven Ingmar Andersson     
Ordförande  

Justeringspersoner    

Charlotte Sörensen    Mikael Hertzman-Ericson 


