
 
 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte S-1 2009 

 
Hos Johan 2009-01-22  Närvarande: 
 
 

1. Mötet öppnades. 
 
2. Till ordförande för mötet utsågs Ulf A. 

 
3. Till protokollförare utsågs Andreas H. 

 
4. Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 
5. Föregående mötes protokoll gicks igenom utan anmärkning. 

 
6. Lars H har gjort ca 10 intervjuer, i stort sett liknande svar har erhållits hos samtliga. 

Lars trattar ner svaren i grupper och pressenterar i en handlingsplan/presentation. 
Lars har varit i kontakt med Alnarp för hjälp med utvecklingsplan/vision för Ugglarp. 
Lars har påbörjat arbetet med den slutliga ansökan till Leader. 
 

7. Prioriterade frågor: 
 
• Lars och Ulf författar en skrivelse till kommunen för att utreda om de kan hjälpa till 

med en säkrare infart från kustvägen. 
• Cykelbana -  Andres och Micke har varit i kontakt med både region Halland och 

Falkenbergs kommun och meddelat att föreningen är villig att vara behjälplig med 
framtagande av sträckning och utveckling av cykelleden genom Ugglarp. A och M har 
även börjat titta på sträckningen och har även varit ute i naturen och tittat på möjliga 
sträckningar. 

• Vi har erhållit ett preliminärt boendeunderlag från Brevbäraren, Vi bör göra en 
noggrannare räkning genom att räkna fastigheter med hjälp av boende, kartor och 
dörrknackning. 

 
8. Julpysslet har varit mycket uppskattat, nästa projekt blir en påskutsmyckning. Var och 

en funderar på möjligheter. Utsmyckningen bör vara ute och på plats runt den 2-3 
april. 

 
9. Se punkt nr 7 

 
10. Medlemsvärvningen fortsätter, medlemsregistret uppdateras efter hand när nya 

medlemmar tillkommer. Det beslutades att 2008 års inbetalda medlemsavgifter även 
skall gälla 2009. 

 
11. Lars och Agneta har ambitionen att skapa en typ av sopplunch för att boende och 

arbetande i Ugglarp skall ha möjlighet att träffas och lära känna varandra. Lars jobbar 
vidare med detta. 

 
12. Nytt från arbetsgrupperna:  

 

Ulf Andersson Johan Karlsson 
Lars Hiller Mikael Jidenholm 
Caisa Bengtsson  
Andreas Henriksson  



 
• Stranden: Förslag finns att över bäckarna lägga stenblock från Mobjers. Detta för att 

underlätta passagen när det är mycket vatten i bäckarna på stranden. 
• Hemsidan; Lars tar nya tag för att utveckla och förbättra. 

 
13. Övriga frågor:  
• Datum för stämma/ årsmöte är satt till den 16 april kl 19.00, kallelse skickas den 12 

mars. 
 
Nästa möte är satt till den 26 februari hos Andreas 

 
 

 
 

 
Vid pennan 
/ Andreas Henriksson 


