
Ugglarp den 26 mars 2008 
 
Anteckningar från andra mötet i Ugglarp hos Ugglarps Grönt  onsdagen den 26 mars 
2008 
 

1. De närvarande ca 16 personer hälsades välkomna, och bjöds på kaffe. 
2. En kort genomgång för de nytillkomna om syftet med Framtid UGGLARP. 
3. En kort genomgång av vad interimsstyrelsen sysslat med sen senast. Man har haft två 

styrelsemöten och bland annat har andra föreningar i byn varit inbjudna till det andra. 
4. Styrelsens namn förslag till en eventuell förening är ”Framtid UGGLARP”. 
5. Lars Hiller läste upp den tänkta affärsidén  
6. ”Framtid Ugglarp skall engagera, aktivera och stärka gemenskap och värden för 

boende och besökare så att så många som möjligt upplever Ugglarp som 
lockande, innovativt och omhändertagande”. 

7. En redogörelse över de olika föreningsformerna Ideell respektive Ekonomisk förening 
som Andreas tagit fram lästes upp av Ulf. 

8. Styrelsen meddelade att man tagit ställning för Ekonomisk förening. 
9. En diskussion följde om för och nackdelar med de olika alternativen. 
10. Beslutades att Vi skall bilda en förening. 
11. Beslutades att det skall vara en ”Ekonomisk förening”. 
12. Beslutades att Interimsstyrelsen fick i uppdrag att bilda en sådan. 
13. Beslutades att till Styrelse i denna förening valdes den nuvarande interimsstyrelsen. 
14. Beslutades att välja Claes Ledel till föreningens revisor. 
15. Beslutades att Interimsstyrelsen formulerar stadgarna och skickar in handlingar för 

registrering till Bolagsverket. Beslutades att föreningens medlemsavgift skall vara 100 
kr/ år. 

16. Beslutades att Insatsen i föreningen skall vara 100 kr/år. 
17. Beslutades att serviceavgiften kan komma att variera och att dess storlek skall 

bestämmas senare. 
18. Angående medlemsavgift per person eller per hushåll eller per fastighet hänsköts detta 

till styrelsen eller kommande möte att besluta. 
19. Angående vilka som skall tillåtas vara medlemmar hänsköts denna fråga, men mötet 

menade att vi inte skall ha allt för snäva gränser och att styrelsen får formulera detta. 
 

20. Ordet fritt: 
21. Kerstin Möllenborg kom med många kloka inlägg bl.a. Att föreningen inte driver 

utvecklingen utan att man styr utvecklingen. Att det blir en demokratisk förening samt 
att man tar med barnens och ungdomarnas roll i Ugglarp. 

22. Fråga om handlingsplan sköts på framtiden. Det är något som vi får formulera senare. 
23. De enkla åtgärder som är tänkta att vidtas innan sommaren i de respektive 

arbetsgrupperna får duga så länge. 
 

24. Nästa möte bestämdes till den 15: e maj 2008. Samma lokal kl. 19.00.  
 

25. Mötet avslutades. 
 

Vid pennan 
 
_______________ 
Ulf Andersson 


