
Protokoll från ordinarie Föreningsstämma med Östra Stranden VA i Halmstad ekonomisk 
förening, på Högskolan i Halmstad den 2005-06-26.  
 
Närvarande: Ett stort antal personer representerande 81st medlemmar. 
 

1. Ordförande Lars Elmqvist öppnade mötet som föregåtts av Föreningen Östra 
Strandbadens årsmöte där det beslutats att Föreningen Östra Strandbaden upplöses och 
uppgår i Östra Stranden VA i Halmstad ekonomisk förening. 

 
2. Ordförandens förslag till Dagordning med smärre kompletteringar 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 Sven Erik Karlsson och Barbro Bengtsson. 
 
6. Ordföranden informerade om hur stämman utlysts och stämman beslutade att kallelsen 

skett i behörig ordning. 
 

7. -Lars rapporterade om hur den nu färdigställda entreprenaden genomförts.  
 Totalt uppgår kostnaden till ca 9,5 miljoner kronor varav entreprenörens arvode 
 uppgår till ca 7,5 miljoner kronor, kommunens anslutningsavgifter till ca 1,8 miljoner 
 kronor. Ändringen av kommunens detaljplan kostade ca 60.000 kronor och 
 elserviserna ca 50.000kronor. Matjord för 40.000 kronor har distribuerats inom 
 området. Rapporten godkändes av stämman. 
  
 -Lars rapporterade om turerna kring det nya arrendeavtalet. Nils Axelsson 
 kommenterade att har förordar att Föreningen försöker friköpa området för att slippa 
 återkommande arrendehöjningar. Lars rapport godkändes. 
 

 -Lars rapporterade att 3 stugägare, trots upprepade påstötningar ännu ej skrivit på 
 arrendeavtalet och betalat sin avgift. Styrelsen fick Stämmans fullmakt att vidta 
 lämpliga åtgärder.  
 
 -Lars rapporterade om att syn av området, enligt vad som stadgas i arrendeavtalet, 
 har genomförts tillsammans med kommunen. Kommunen har påpekat att vissa staket 
 som hindrar framkomligheten i området eller som anses olämpliga skall tas bort. 
 Styrelsen tar kontakt med de berörda. Lars rapport godkändes. 
  
 -Kommunen kommer att ta bort träd som stugägarna anser bör tas bort. Styrelsen har 
 gula band som stugägarna skall använda för att märka ut dessa träd.   
 
 -Nils Axelsson påpekade att den gamla toaletten I som inte används måste tas bort.  
 
  
 
 



 -Lars rapporterade om en skrivelse från ägaren till Snäppan 10. Lars läste upp 
 skrivelsen och kommenterade: 
 Informationen som efterlyses i punkt 1-2 har lämnats tidigare. 
 Vad gäller frågan om taxeringsvärde i punkt 3 har styrelsen inte tillgång till någon 
 information.    
 Vad gäller frågan om styrelsens ekonomiska ansvar, har styrelsen samma ansvar som 
 tidigare och också har haft under entreprenadtiden.   
 Vad gäller frågan om telefonledningar i punkt 5, har styrelsen utrett att ett sådant 
 arbete skulle kosta 5-600.000 kronor och därför avskrivit detta, särskilt som inga andra 
 stugägare har visat något intresse.     
 Ingvar passade på att informera om hur Föreningens ekonomi sköts, hur revision sker 
 och att kassan idag  innehåller ca 350.000 kronor. 
 Ordet lämnades sedan fritt och Nils Axelsson uttalade att med mobiltelefoner och 
 portabla datorer har medlemmarna inget intresse av fast telefoni och de kostnader 
 detta skulle medföra.  
 Stämman uttalade därefter kraftfullt sitt fulla stöd för hur styrelsen sköter ekonomin 
 och hur man handlagt frågan om fast telefoni och beslutade att skrivelsen skall lämnas 
 utan åtgärd. 
  
8. De nya Stadgarna och förslaget till namnändring diskuterades. 
  Nils Axelsson påpekade att §20 bör ändras vad gäller texten om avveckling.  
 Stämman uppdrog åt styrelsen att se över §20 och göra lämpliga ändringar samt att 
 slutföra arbetet med stadgarna och namnändringen. Styrelsen fick också fullmakt att 
 genomföra de redaktionella ändringar PRV kan komma att kräva.   
  
9. Styrelsens årsredovisning föredrogs av Ingvar och revisorernas berättelse föredrogs av 

Bernt Jersenius och godkändes. 
 

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

11. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 

12. Styrelsens förslag till arvoden och ersättningar enligt distribuerat förslag godkändes:  
 Till AU-ledamöter, (ordförande, kassör, sekreterare) utbetalas ett årsarvode att 
 fördela inom AU med 25 000 kronor. 
 Till vardera AU-ledamot utbetalas så kallad omkostnadsersättning, (telefon, data, 
 kopiering och liknande kostnader) med ett belopp på 1.000 kronor per år. 
 Till övrig styrelseledamot utbetalas ett årsarvode med 4.000 kronor. 
 Styrelsesuppleant erhåller ett årsarvode på 1.500 kronor. 
 Till revisorer utbetalas ett årsarvode på 750 kronor per revisor. 
 Till valberedningens ledamöter utbetalas ett årsarvode på 750 kronor per ledamot. 
 Medlem i en ev. Fritidskommitte erhåller ett arvode på 1.500 kronor. 
 Resor med egen bil utgår enligt statens skattefria belopp, för närvarande 17 kronor per 
 mil.  
 

13. Styrelsens förslag till budget enligt distribuerat förslag för 2006 godkändes.  
 Insatsbeloppet för 2005 är fastställt till 26.400 kronor. Styrelsen föreslår att 
 insatsbeloppet för 2006 räknas upp med 10% och därefter med 10% per år. 

 Insatsbeloppet redovisas i fortsättningen i en bilaga till stadgarna.  
 Stämman godkände styrelsens förslag.  



14. Till ordförande på 1 år valdes Lars Elmqvist, till kassör på 1 år valdes Ingvar 
Bengtsson. Till styrelseledamot på 2 år valdes Bengt Karlsson. 

 Till suppleanter på 2 år valdes Karl Åke Jacobsson och Per Göran Dahl. 
 

15. Till revisor på 2 år valdes Tord Sundqvist.  
 

16. Valberedningen omvaldes: Ingvar Johansson, Sven Nilsson och Nils Axelsson. Ingvar 
Johansson är sammankallande. 

 
17. Inga övriga val förättades. Inga kandidater till en Fritidskommitté har anmält sig. 

 Styrelsen ombads försöka hitta kandidater.  
  
18. Inga motioner hade inkommit till stämman. 

 
19. -Under övriga frågor beslutade att på försök ställa ut containrar för brännbart avfall 

under en helg på våren och en på hösten. Styrelsen organiserar. 
 
 -Styrelsen fick på ordförandens förslag uppdrag att undersöka kostnaden för att lägga 
 fram de återstående 32 serviserna så att all grävning inom området kan slutföras och 
 möjligheten att intressera dessa stugägare för att ansluta sig så att det kan hanteras 
 inom  Föreningens ekonomi.  
 

20.  Lars tackade och avslutade mötet. 
 
 

 
 
 Vid protokollet  
  
 Ulf Håkansson 
 
 
 Justeras: Sven Erik Karlsson  Barbro Bengtsson 


