
Protokoll från ordinarie Föreningsstämma med Östra Stranden i Halmstad ekonomisk 
förening, i Knipans lada i Halmstad den 2009-06-21.  
 
Närvarande: Representanter för 55 medlemsstugor. 
 

1. Ordförande Lars Elmqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Ordförandens förslag till dagordning godkändes. 
 
3. Till mötesordförande valdes Lars Elmqvist till mötessekreterare valdes Ulf 

Håkansson. 
 

4. Vad gäller röstlängd beslutades att de närvarolistor som medlemmarna fyllt i vid 
ingången till möteslokalen skall gälla som röstlängd. 

 
5. Till justeringsmän, föreslogs och valdes Ingvar Lundgren,Viggen 150 och Jan Evert 

Liljegren, Viggen 172. 
 
6. Ordföranden informerade om hur stämman utlysts och stämman beslutade att kallelsen 

skett i behörig ordning. 
 

7. Rapporter 
-Lars rapporterade om problemet med ägarna till Snäppan 17, som nu är löst i och med 
att dessa skrivit under ett medlemsavtal. Föreningen har också fått sina utestående 
fordringar och inte lidit någon ekonomisk skada. 
-Lars rapporterade att arbetet med förbättringen av dräneringen i området fortlöpt och 
att 6 brunnar på Viggen och 3 brunnar på Snäppan tillkommit. 
-Lars rapporterade också om att vägen på Viggens bortre del asfalterats men nerfarten 
vid Snäppan liksom vägen vid Snäppans bortre del återstår. Kommunen har lovat att 
fullfölja dessa arbeten och styrelsen kommer att ligga på så att detta sker trots att 
Kommunen nu har svårigheter med ekonomin. 
Det kommenterades att en del bilister nu kör fortare eftersom vägen genom Viggen är 
bättre. Styrelsen undersöker om det är lämpligt att sätta upp skyltar eller vägbulor. 
-Lars rapporterade också om att alternativet med solcellsdrivna belysningsstolpar 
undersökts men avskrivits pga den höga kostnaden. 

  
8. Styrelsens årsredovisning föredrogs och godkändes av stämman liksom kassören 

Ingvar Bengtssons rapport om Föreningens ekonomi. Förenings ekonomi är god och 
har förbättrats år från år. Fortfarande har 21 stugor inte anslutits sig till VA systemen, 
men efterhand som så sker kommer Föreningens ekonomi att förbättras ytterligare. 
 
Revisorernas berättelse föredrogs av Tord Sundqvist och godkändes av stämman.  

 
9. Stämman fastställde balansräkningen, resultaträkningen och förslaget om disposition. 

 
10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 

 
11. Styrelsens förslag till arvoden var att dessa skall lämnas oförändrade från det 

föregående året vilket godkändes av stämman. Dock fick styrelsen i uppdrag att se 
över att arvodena följer den ekonomiska utvecklingen och inte halkar efter. 



12. Styrelsens förslag till budget enligt distribuerat förslag för 2010 godkändes.  
Årsavgift 1 kr 5 150, årsavgift 2 kr 1 200. Insatsbelopp va, förslag kr 42.500. 
Anslutningskostnaden från huvudledning till stugan är kr 11 700. 
För 2009 är insatsbeloppet fastställt till 38 650 kronor. Anslutningskostnad  
på 11 700 kronor tillkommer. 

 Stämman fastställde styrelsens förslag.  
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag där nya ägare till stugor, som inte är 
anslutna, tvingas ansluta sig till VA systemet.  

 
13. Till ordförande på 1 år omvaldes Lars Elmqvist, till kassör på 1 år omvaldes Ingvar 

Bengtsson. Till styrelseledamot på 2 år omvaldes Bengt Karlsson, Karl-Åke Jacobsson 
och Per-Göran Dahl. 

 
14. Till revisor på 2 år omvaldes Tord Sundqvist. Till ny revisors suppleant valdes Åsa 

Håkansson. 
 

15. Valberedningen omvaldes: Ingvar Johansson, Sven Nilsson och Nils Axelsson. Ingvar 
Johansson är sammankallande. Suppleanter Gun Svensson och Ulla Klang. 

 
16. Fritidskommittén med Åke Nilsson(sammankallande), Kenneth Ahlstrand, Harald 

Lindgren, Ann-Katrin Ahlstrand och Per Sandelin omvaldes. Till ny medlem i 
fritidskommitten valdes Jano Palo. 
Omval beslutades även av Britt Marie Nilsson och Kerstin Carlsson som håller i 
tipspromenaderna.  

  
17. Motioner till stämman. 

Förslag hade inlämnats om att Föreningen skall sätta upp ett antal gungor vid den nya 
festplatsen. Styrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheterna.  

 
18. -Under övriga ärenden togs följande upp: 
 

-Asfaltering av dålig väg vid Snäppan. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta för att detta 
blir utfört. 
 
-Åke Nilsson tackade alla som hjälpt till med att ordna gräsmattan vid festplatsen och 
hoppades att på hjälp att sköta den även i höst så att gräset växer sig riktigt kraftigt.  
 
-Problemet med ställen där sanden ligger bar och bärlager behövs påtalades. 
Lars informerade om att styrelsen bearbetar Kommunen om detta. 
 
-Sikten är dålig vid utfartsvägarna från Viggen mot Sandgången, och även vid utfarten 
mot Ryttarvägen är sikten dålig. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta med att lösa detta 
och stugägare med häckar uppmanades att ansa dessa.  
 
-Stugägare uppmanades att ange faktura nummer vid inbetalning till Föreningen, inte 
bara stugnummer, vilket underlättar kassörens arbete. 
 
-Brist på torktumlare i tvättstugan på Strandskatan påtalades(finns dock vid toalett E). 
Styrelsen fick i uppdrag att bearbeta kommunen om att sätta in en sådan. 
 



-De närvarande framförde sitt tack till styrelsen för ett gott arbete, och sin 
uppskattning av hur Föreningens ekonomi sköts.  

  
19. Lars tackade och avslutade mötet. 
 

 
 
 Ordföranden: Lars Elmqvist    
 
  
 
 Vid protokollet: Ulf Håkansson  
 
 
 Justeras: Ingvar Lundgren  Jan Evert Liljegren 


