
 
 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte S-5 2009 

 
Bengtsgård 2009-08-12 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. I kassan finns för närvarande 7401 kronor, pengarna är uteslutande medlemsavgifter 

och ersättning för strandstädning.  
En tanke finns att ev. söka landsbygdsstöd via jordbruksverket sk Jordbruksstöd. Detta 
skulle kunna göras tillsammans med föreningens lantbruksmedlemmar. Förlaget 
lämnas vilande för att ev. förverkligas i framtiden.  

 
7. Den 17/6 presenterade Ulf och Lars föreningens projektidé för LAG rådet. Därefter 

har vi fått både skriftlig och muntlig feedback på innehållet: 
• Det anses vara ett omfattande projekt som mår bra av att delas upp i 

delprojekt. 
• Projekttiden är för kort. 
• Se till så att tillstånd finns från Markägaren för vandringsleden. 
• Beskriv nya arbetstillfällen på Lång/ kort sikt. 

 
Styrelsen skall titta igenom den preliminära ansökan. Samt räkna på antal 
arbetstillfällen på lång och kort sikt.  
Detta skall rapporteras senast den 2/9. 
Vi skall även kontakta markägare för tilltänkt vandringsled. 
 

8. Arbetet med Kattegattleden har stått still över sommaren, Tommy Lövqvist på Region 
Halland skall stämma av med Lasse Bengtsson över hur arbetet fortgår. Tommy är 
tillbaka från semester den 17 augusti.  
Sommardesignkontoret skall presentera sitt projektarbete över Kattegattleden 
onsdagen den 19/8. Andreas räknar med att delta i denna presentation. 

 
2 nya medlemmar har tillkommit sedan sist, vi är nu 32 medlemmar i föreningen.  

 
9. Från Arbetsgrupperna: 

• Trevligt att gräset vid södra skylten vid kustvägen är klippt. 
• Vi skall skicka ut och fråga medlemmarna om förslag för hur norra och södra 

infarten till Ugglarp utmed Kustvägen skall se ut. Skylt, portal, flaggstång, 
figur eller liknande. 

• Räkning trafik Sallebergsvägen/ Kustvägen. Ulf kontaktar Vägverket och 
kollar läget. 

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



 
• Lars hör med Falkenbergs kommun om det hänt mer med framtida detaljplaner 

och hur de tänkt sig lösa den ökade trafiken. 
• Hemsidan håller sakta men säkert på att byggas upp igen efter ”hackningen” 

Sidan hade under Juli månad i snitt 50 besök per dag. 
 

10. Övriga frågor: 
• Ett antal stölder/ inbrott har skett i byn, omgivningen. Hur kan vi stävja detta? 

Urban har fått förfrågan om vi tänker patrullera på nätterna. Vi anser att idén är 
bra med nattpatrullering, dock är vi inte säkra på genomförande och upplägg. 
Vi låter frågan vila och önskar diskutera frågan med byalaget. 

 
11. Nästa möte är satt till den 23 september kl 19.00 hos Urban. 
 
12. Mötet avslutas 

 


