
 
 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte S-7 2009 

 
Hos Johan 2009-11-02  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. Ett antal underskrifter från markägare, ang vandringsleden saknas. Arbetet går vidare 

med detta. 
6. Ytterligare 1 medlem, inbetalt 200 kronor. 
7. Leader Halland: LAG-mötet har tagit beslut om att godkänna vår projektansökan för 

Etapp 1. Slutligt godkännande skall nu tas av Länsstyrelsen som i normala fall följer 
LAG-mötets beslut. 
Vi startar arbetet och planeringen med etapp 1, viktigt att vi sköter etapp 1 på ett bra 
sätt för att skapa underlag för vidare etapper och ansökningar. Beslut togs att Lars 
Hiller tar rollen som projektledare för Etapp 1. Viktigt att projektdagböcker fylls i vid 
arbete med etapp 1.  

8. Kattegattleden: Arbetet fortgår med bron över Suseån, problem med markägare som 
inte godkänner planerad sträckning. Andreas håller kontakten med Region Halland för 
att hålla sig informerad.  

9. Ullarp 1:74: Lars kollar när det är dags för samrådsmöte samt gör en skrivelse till 
kommunen ang. framtida trafiklösning och ev. vägkorridor vid framtida 
detaljplanering. 

10. Diskussion ang. nya medlemmar och en aktiv kampanj mot potentiella nya 
medlemmar skall diskuteras på höstmötet. 

11. Stranden: Diskussion ang. ev. avgiftsbeläggning av bilkörning/ parkering under 
sommaren. Detta för att motverka ökat slitage och antal bilar på stranden när 
Långasand stängs för trafik. 
Hemsidan: Lars och Andreas tar ett nytt tag och jobbar vidare med sidan. 
Utvecklingsgruppen: Instiftande av ny utmärkelse: ”Årets Ugglarpare” 

12. Övriga frågor: Micke har deltagit i ett utvecklingsmöte för Kust och Hav arrangerad 
av Region Halland.  
Höstmöte: Den 25 november arrangerar vi medlemsmöte kl 19.00, platsen är Villa 
Kustvägen – fd. Anna Beatas. På programmet skall finnas: Leader, strövstig, 
föreningens profil, medlemsvärvning, nytt postnummer, Stranden – kan vi ta betalt? 
Julpynt: Våra ljusstakar sätts ut den 28 november kl 10.00 och tas in igen den 13 
januari. Vi flyttar dem till Goodwheel hallen samt Villa kustvägen för att kunna ha 
ström till lamporna.   

13. Mötet avslutades kl 23.15 
 
 
Vid pennan 
/ Andreas Henriksson 

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


