
 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte S-6 2008 

 
Hos Ulf A på Vindarnas väg 2008-08-07 

Närvarande: 
Ulf Andersson 

Lars Hiller 

Mikael Jidenholm 

Caisa Bengtsson 

Andreas Henriksson 

Urban Eriksson 

 
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 förslag till kallelse gicks igenom, ett mycket bra förslag som justeras genom att 

göras något kortare samt infogas ett inbetalningskort för medlemsavgift och insats. 
Lars skickar ut nytt förslag som efter godkännande mailas ut till intressenter. Andreas 
mailar ut detta. 

 
7. Genomgång av diskussionsfrågor: 
- Punkter till stormöte ang. handlingsplan. Ulf kokar ihop förslag ang. handlingsplan. 

Målet är att efter stormötet ha ordnat med en rangordnad lista med tio punkter som 
föreningen främst skall arbeta med. 

- Vad har hänt: Föreningen är bildad och godkänd, konto har skapats, medlemsavgifter 
har börjat komma in, strandstädning har genomförts och ersättning för detta har 
betalats ut av kommunen.  

- Diskussion ang. paraplyorganisation, viktigt att få mandat från samtliga föreningar i 
bygden. Förmodligen bör något slags föreningsutskott bildas där en representant från 
varje medlemsförening finns med. 

- Vad kan göras för att skapa ett lugnare och säkrare Ugglarp, skapande av event, 
motionsslinga, uppröjning, tävlingar mm. Samtliga punkter tas upp och förs över till 
förslag till handlingsplan inför stormöte. 

 
8. Gällande eventuell kulturkurs avvaktar vi att Region Halland skall komma tillbaka 

från semestrar med mera. Göran Bengtsson kontrollerar detta. 
 

9. Vägklippning, vägröjning, kontakt med Vägverket, Ulf och Lars talar sig samman för 
att med enad front utreda vad som sker med denna fråga. Vägklippning är nyligen 
gjord, dock är det mötets mening att detta skett alldeles för sent på sommaren. 

 
10. En förening kan vara medlem i en annan förening. Micke har talat med ett flertal 

kunniga inom området och inget tyder på några problem med detta. 
 



11. Faktaundersökning Ugglarp – Lars förundersöker var man kan finna information om 
viktigt och oviktigt vetande om Ugglarp. Caisa mäter gärna längden på stränderna. 
 

12. Strandstädning är genomförd, väldigt uppskattad. Ett flertal reaktioner kom från 
badande som var på stranden städdagen. 

 
- Tal om att bilda en ungdomsgrupp som kan komma med förslag och synpunkter på 

förändringar i Ugglarp.  
- Kallelse till stormötet skall skickas ut senast den 11 augusti. 

 
 
Vid pennan 
/ Andreas Henriksson 
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