
 
 
Protokoll föreningsstämma föreningen Framtid Ugglarp 
 
Plats:  Konferenslokalen Ugglarps Camping 
Tid:  8 april 2009 kl 19.00 
 
1. Ulf Andersson valdes till ordförande för stämman 
2. Andreas Henriksson valdes till protokollförare 
3. Det noterades att röstlängd finns tillgänglig vid behov 
4. Stefan Norder och KarlGustav Jahn valdes till justeringsmän 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning  

Kallelse skickades ut via e-post och dagordning fanns tillgänglig på föreningens 
hemsida två veckor innan årsstämman. 

6. Styrelsen redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret  
Ekonomi och verksamhetsberättelse presenterades 

7. Revisorns berättelse lästes upp av Ulf A 
8. Det beslutades om fastställande av resultaträkningen  
9. Föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen beslutades sättas i ny räkning 
10. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Styrelsens och revisorns ersättning beslutades vara oförändrad. 
12. Omval av samtliga i styrelsen på 2 år. 
13. Omval av Claes Ledel på 1 år 
14. Medlemsavgiften 2010 är oförändrad 100 kr. 
15. Serviceavgiften är fortsatt 0 kr 
16. Övriga ärenden 
17. Till valberedning valdes Stefan Norder samt Bengt Henriksson 
18. Stämman avslutas 

 
Efter stämman presenterade Lars Hiller arbetet med ansökan om medel från Leader Halland. 
En diskussion ang. trafiken på Sallebergsvägen och Kustvägen hölls, där resultatet blev att styrelsen 
fick i uppdrag att kontakta vägverket ang. trafikräkning 
Datum för byvandring med länsstyrelsen är fastslaget till den 14 maj kl 19.00 
Information ang. Stefans arbete med eget postnummer till Ugglarp. Skall genomföras till 1 april 2010, 
utredning pågår. 
En diskussion ang hundbad och bilar på stranden hölls. Styrelsen fick i uppdrag att påpeka för 
ansvarig på kommunen att skyltningen skall förbättras. Önskemål är att det blir tydligare att hunden 
skall vara kopplad, att information finns på engelska och tyska samt att det kallas hundstrand istället 
för hundbad. 
 
 
Ugglarp 8 april, 2009 
 
 
 
 
Ulf Andersson,    Andreas Henriksson, 
Mötets ordförande   Mötets sekreterare 
 
 
 
 
Stefan Norder,    Karl Gustav Jahn 
Justeringsman    Justeringsman 


