
Ugglarp Framtid 
 
Protokoll fört vid    Styrelsemöte S-1 2008 
 

Hos Andreas H på Ugglarps camping 2008-03-12 
 
Närvarande: 
Ulf Andersson 

Urban Ericsson 

Mikael Jidenholm 

Caisa Bengtsson 

Andreas Henriksson 

Lars Hiller 

 

 
1. Mötet öppnades  
2. Till ordförande för kvällen utsågs Ulf  
3. Till sekreterare utsågs likaledes Ulf  
4. En föreslagen dagordning beslutades. 
5. Fråga om föreningsform diskuterades. 
Det diskuterade att välja mellan Ideell förening och Ekonomisk Förening 
Mikael framlade ett koncept på Ekonomisk förening som Styrelsen skulle läsa igenom 
och ta ställning till inför nästa möte. 
 
6. Beslut om föreningsform framsköts till Stormötet, men Styrelsen bör ha sin åsikt 

klar inför stormötet. 
 
7. Mikael meddelade att det kan finnas intresse från Region Halland att bidra med 

”Leader” pengar till våra utvecklingsprojekt i framtiden. 
 
8. Geografiskt område för Ugglarp diskuterades. 
Ugglarp ryms inom området: 
Gåsevadsbron i Söder – Kullaberget—Svenstorp—Stämme –Sernedals—Småris—ner mot 
Trossnäs. Detta kommer att ritas in på en karta vid nästa S-möte. 
 
9. Affärs-ide och affärsplan diskuterades. 
Affärsiden skall vara en mening och innehålla något om: 
• Ugglarp mera känt 
• Trevligare att bo här 
• Engagemang 
• Stärka gemenskapen 
• Påverka framtiden 
• Utveckling 
• God arkitektur 
• Mm 

Affärsplan skall vara det sätt vi tänker förverkliga vår ide på: 
• Var 
• När 
• Hur 

 



Styrelsen uppmanade sig att tänka igenom detta till nästa möte och då ha förslag 
redo för diskussion och beslut. 

 
10. Kommunikationsvägar diskuterades och vi beslutade att vi skall i första hand 

använda oss av e-post och SMS . 
 
11. Mikael lovade att ta fram adressregister på Uggarps innevånare, helst med en 

uppdelning på året runt respektive sommarboende. 
 
12. Vi skall även ha en hemsida och adressen: ”Ugglarp.se”, bör kunna användas. 

Härtill kommer även en Blogg om Ugglarp. Detta håller Andreas i. 
 

13. Styrelsen diskuterade ”snabba synliga åtgärder” och med det menas sånt som kan 
komma att bli genomfört före sommaren. Det beslutades även att sommaren kommer 
den 1/6. 

 
• Stranden skall städas 
• Det skall vara snygga vägkanter 
• Vi skall ha blommor vid vägarna 
• Ugglarpsskylten i söder skall flyttas. 
• Vi skall påskdekorera i viss utsträckning. 

 
Styrelsen beslöt om arbetsgrupper enligt fölande: 
Stranden
Caisa Bengtsson 
Mikael Jidenholm 
 
 
Kustvägen och Hallands Kustväg
Lars Hiller 
Andreas Henriksson 
Ulf Andersson 
  
Byavägarna
Urban Ericsson 
Johan Karlsson 
  
  
Hemsidan
Andreas Henriksson 
  
  
Presstalesmän
Ulf Andersson 
 Andreas Henriksson ersättare 
  
Visions gruppen
Mikael Jidenholm 
  
 



14. Vi uppmanade varandra att kontakta nya medlemmar som vi anser kan passa i 
föreningen inför mötet den 26/3. 
Ulf kontaktar Claes Ledel, Lars Raning är kontaktad redan. 

 
 

15. Föreningens namn diskuterades och följande förslag kom fram. 
 
• Nya Ugglarp 
• Ugglarp Framtid 
• Framtid Ugglarp 

Skall funderas över till nästa möte. 
 
Till kommande mötesdagar bestämdes: 
S- möte den 18/3 på Ugglarps camping kl. 19.00 ( förberedelse till stormötet den 26/3) 
S- möte den 10/4 på Ugglarps kamping kl. 19.00 
S- möte den 15/5 hos Ulf kl. 19.00 
 
Beslut och åtaganden är markerade med fet stil i ovanstående text. 
 
Nästa möte bestämdes till den 18/3 kl. 19.00 på campingen. 
 
 
Mötet avslutades. 
 
Vid pennan 
/ Ulf Andersson 
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