
 
 
 
Protokoll fört vid Styrelsemöte S-8 2008 

 
Hos Lars 2008-10-16 

Närvarande: 
Ulf Andersson 

Urban Ericsson 

Lars Hiller 

Mikael Jidenholm 

Caisa Bengtsson 

Andreas Henriksson 

 
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 har fyllt i förstudieansökan och denna är inskickad till Leader Halland. FU har 

ansökt om 15 000 kronor i förstudiemedel. Besked väntas under v 43. Om vi blir 
tilldelade medel startar Lars arbetet med förstudien direkt.  
Läs mer på www.leaderhalland.se

 
7. Prioriterade frågor: 
 
• Lars har talat med en tjänsteman på VV ang. säkrare infart, har blivit hänvisad vidare 

till annan tjänsteman, för närvarande på resa. Lars jobbar vidare.   
• Cykelbana – Micke och Andreas har haft internt möte och skall den närmsta tiden ha 

möte med Göran Jönsson på Region Halland. 
• Flytta södra skylten -  Ulf har inte flyttat skylten. 
• Micke tar kontakt med Jan ang. bussförbindelser. 

 
8. Den 7 oktober genomfördes en dag där vi rättade till och fixade med skyltar som stod 

på sned, kors och tvärs i byn. Info om detta arbete skall läggas ut på bloggen med före 
och efterbilder, Caisa skickar efterbilder till Andreas. 

 
Vi skall göra projekt höstkul – Micke och Urban arbetar med detta. 

 
9. Lars har återigen varit i kontakt med Stadsbyggnadskontoret. Vi blir remissinstans för 

planfrågor i bygden. 1 planförslag gällande Mark mellan Axelia och Kilatorpet väntas 
komma under oktober/november. 

 
10. Se punkt nr 8 

 
 
 

http://www.leaderhalland.se/


 
 
 

11. Stränderna är mätta med hjälp av Caisas barnbarn Carita – Andreas skapar 
faktadatabas över samtliga insamlade fakta. Andreas skall även mäta den totala 
längden på kustlinjen med hjälp av GPS. 

 
12. Kulturkurs med innehåll om natur och kultur i Ugglarps by kommer att hållas den 11 

november i konferenslokalen på Ugglarps Camping. Anmälan sker till Göran 
Bengtsson. Andreas fixar kaffe och kaffebröd.  Information läggs ut på hemsida. Leder 
kursen gör Länstyrelsens representanter Carina Lundqvist och Lena Berglund och från 
Ugglarp håller Lennart Nilsson i trådarna. 

 
13. Andreas arbetar vidare med ansökningsflyer för nya medlemmar, denna skall vara klar 

senast till kulturkursen den 11 november. 
 

14. Inget nytt från Arbetsgrupperna som inte redan behandlats under tidigare punkter. 
 

15. Övriga frågor 
 

- Andreas uppdaterar medlemsregister efter nytillkomna medlemmar. 
- Vägkanterna är klippta av VV och är mycket välskötta och snygga – Tack Ulf. 
- Samtliga stränder går nu under namnet Ugglarps havsbad, det tre stränderna har 

undernamnen Norra, Västra och södra stranden. 
- Andreas gör ansökningsflyer samt medlemsansökan på hemsida. 

 
Nästa möte är hos Urban den 20 november. 
 

 
Vid pennan 
/ Andreas Henriksson 
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