
 
 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte S-2 2009 

 
I Villa Kustvägen  2009-02-26 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 talat med Leader och visat upp den handlingsplan som Lars har tagit fram. 

Handläggarna har tittat på den och ansett den vara intressant. Varken projekt eller 
kostnadsberäkning har i detta första läge framstått som orimligt. Leane Persson från 
Leader och Inger Karlsson, landsbyggdsutvecklare i Falkenberg kommer att hålla ett 
möte med Lars H samt även Ulf Andersson. Inger Karlsson menar att det finns 
ytterligare medel att söka utanför Leader. Målet blir att anpassa handlingsplanen och 
prioriteringspunkterna till mindre ansökningar under flera år istället för att lägga in en 
stor ansökan. 
Den första prioriterade punkten är Visionsarbetet för Ugglarp. Övriga punkter 
prioriteras om av Lars H med utgångspunkt i den diskussion styrelsen har haft under 
mötet. Lars diskuterar även frågorna om prioritering med Leane och Inger vid 
kommande möte. 
 

7. Prioriterade frågor: 
 
• Ulf tar ny kontakt med Kent Eriksson på VV 
• Cykelbana -  Lista är framtagen med markägare utefter första utkast till sträckning, 

kontakt tas med dessa av Micke, Andreas tillsammans med Ulf. 
• Urban har varit i kontakt med Afzelius och fått klartecken för röjning av stigar på 

Grosslan. 
 

8. Påskris sätts ut vid norra och södra inpassagen likt föregående år. Kycklingar skall 
sågas ut ur Plyfa och målas. Pyssel byggs i GoodWheel hallen den 3-5 april 

 
9. Micke har börjat titta på boendeunderlag med hjälp av karta, behöver dock hjälp då 

detta är tidsödande. 
 

10. Vi skickar ut information om pysslet till medlemmar. Ulf tar kontakt med intressenter 
som ännu inte är medlemmar. 

 
11. Arbetsgrupper 

 
• Stranden: Försöker påverka kommunen så att de nya skyltarna som skall göras 

verkligen påpekar vikten av att hundarna skall vara kopplade på stranden. 

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



 
 
 
• Stranden: Kultur & fritid söker någon som kan tallriksharva stranden samt 

flatharva den. Per Lejerbo på kommunen får kontaktuppgifter till Micke. 
• Kustvägen: Hiller kollar om kommunen har läst vår skrivelse. 
• Hemsidan: Utvecklas med tiden, Lars jobbar på med ny design. 

 
12. Övriga frågor: 

 
• Datum för stämma/ årsmöte flyttas till den 8 april kl 19.00, platsen är 

konferenslokalen på Ugglarps camping. 
• Fältvandring med länsstyrelsen/ kylturkursen är satt till den 14 maj kl 19.00 
• Johan K ser till att stolparna på fältet vid norra inpassagen till Ugglarp tas bort. 
• Caisa och Ulf fixar deklarationen. 
 
Nästa möte är satt till den 5 april i samband med pyssel i Good Wheelhallen. 

 
 

 
 

 
Vid pennan 
/ Andreas Henriksson 


