
Protokoll från ordinarie Föreningsstämma med Östra Stranden VA i Halmstad ekonomisk 
förening, på Högskolan i Halmstad den 2006-06-25.  
 
Närvarande: 72 personer representerande 52st medlemmar. 
 

1. Ordförande Lars Elmqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
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 Kjell Wennberg, Strandskatan 70 och Inger 

Mann, Strandskatan 85. 
 
6. Ordföranden informerade om hur stämman utlysts och stämman beslutade att kallelsen 

skett i behörig ordning. 
 

7. –Ordföranden informerade om styrelsens beslut att dra fram serviser till de sista 32 
stugorna. NCC har fått uppdragt för 290.000:- + moms(11.700:- per stuga) och är nu 
klara med alla förutom 3 serviser som får vänta tills hösten pga högt grundvatten. 6 
stugägare nappade på erbjudandet om inkoppling nu, kvar finns alltså 26 stugor för 
vilka Föreningen ligger ute med pengarna tills anslutning begärs. Detta innebär att det 
inte blir några framtida störningar för grävning vid anslutning av de kvarvarande 
stugorna. 
Förbättringar av vägar har även utförts av NCC, Kommunen förväntas ta kostnaderna. 
Det gäller nerfartsvägen mellan Snäppan och Viggen som belagts med asfaltskross och 
nerfarten mot Viggen 120 som hyvlats av och fått ett extra lager väggrus. 
-Ordföranden rapporterade även att en stugägare fortfarande inte skrivit under 
arrendeavtalet. Motivet är oklart, men efter kontakter med Kommunen och 
stugägarens juridiska ombud förväntas problemet lösa sig under hösten. 
Stämman godkände rapporterna.  
 

8. Förslaget till nya stadgar och förslaget till namnändring som antogs på förra stämman 
diskuterades. För att Bolagsverket skall godkänna ändringen krävs beslut på två på 
varandra följande stämmor. 
Stämman beslutade ånyo enhälligt att ändra Föreningens namn och stadgar. 

  
9. Styrelsens årsredovisning föredrogs av kassören och revisorernas berättelse föredrogs 

av Bernt Jersenius, varefter stämman godkände båda. 
 

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

11. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 
 

12. Arvoden och ersättningar beslutades oförändrade, dock godkändes att arvode kan utgå 
till 5st ledarmöter i en Fritidskommitte.  



13. Styrelsens förslag till budget enligt distribuerat förslag för 2007 godkändes.  
Insatsbeloppet för 2006 är fastställt till 29.040 kronor. Insatsbeloppet för 2007 räknas 
upp med 10% och därefter med 10% per år. 

 Anslutningskostnaden från huvudledningen till stuga är 11.700:-.  
 Stämman godkände beloppen. 
  

14. Till ordförande på 1 år omvaldes Lars Elmqvist, till kassör på 1 år omvaldes Ingvar 
Bengtsson. Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Ulf Håkansson och Anette 
Petersson. 

 
15. Till revisor på 2 år valdes Yvonne Ausmeel.  

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

Johansson är sammankallande. 
 

17. Till Fritidskommitté valdes Robert Pozek Snäppan 78, Åke Nilsson Viggen 31, Harald 
Lindgren Viggen 35, Ann-Katrin Ahlstrand Viggen 174 och Per Sandelin Viggen 93. 
Åke Nilsson är sammankallande.  

  
18. Inga motioner hade inkommit till stämman. 

 
19. -Under övriga frågor tog ordföranden upp frågan om att ev lämna ut Föreningens 

medlemsregister till intresserade mäklare mm. Stämman beslutade att registret inte 
skall lämnas ut. 
-Ordföranden påminde även om vikten av att inget avfall slängs i området så att lokala 
”tippar” uppstår, samt informerade om att Kommunen avser att riva toalettbyggnad I 
och rusta upp toaletterna vid havet under hösten. 
-Nils Axelsson informerade om att vattnet, vid den plats som var påtänkt för ett 
handikappsbad inte är av godtagbar kvalitet varför projektet försenats. Nils vill att 
Föreningen tillställer Kommunen ett brev där man föreslår att handikappsbadet byggs 
vid Ryttarvägen istället. Stämman biföll Nils Axelssons förslag. 
-Det föreslogs att en Boulebana bör byggas inom området. Stämman uppdrog åt 
Fritidskommitten att komma med förslag. 
-Åke Nilsson tycker att det bör anordnas en lekplats. Styrelsen undersöker om detta är 
möjligt. 
-Nils Axelsson påminde om att det är ”spikförbud”efter midsommar. 
  

20. Ordföranden tackade och avslutade mötet och avtackade samtidigt Bernt Jersenius 
som avgår efter 3 år som revisor. 

 
 
 Ordföranden   Vid protokollet 
  
 Lars Elmqvist   Ulf Håkansson  
 
  
 
 Justeras: Kjell Wennberg  Inger Mann 


