
        Östra Stranden i Halmstad ek för. Org. Nr 769609-7620 
  
Protokoll från ordinarie Föreningsstämma med Östra Stranden i Halmstad ekonomisk 
förening, i Knipans lada i Halmstad den 2014-06-22.  
 
Närvarande: Representanter för 68 medlemsstugor, totalt 95 personer. 
 

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 Kenneth Holmberg och Lennart Gustavsson. 
 
6. Ordföranden informerade om hur stämman utlysts och stämman beslutade att kallelsen 

skett i behörig ordning. 
 

7. Rapporter 
-Lars rapporterade Lars och Ulfs möte med kommunen den 16/5 gällande ett nytt 
arrendeavtal. Marie Olsson och Malin Malmström som representerade kommunen har 
upprättat en tidplan som bl a innebär att Föreningen skall få ett avtalsförslag den 11/8. 
-Lars rapporterade om statusen på kommunens nya policy att tillämpa 
renhållningstaxa för stugor inom kommunen. Ett beslut har tagits om en 
differentiering av renhållningstaxan. Vissa stugägare har fått faktura, vissa har inte fått 
det. Styrelsen arbetar med att försöka få klarhet i vad som gäller.  
 

8. Styrelsens årsredovisning föredrogs och godkändes av stämman.  
Revisorernas berättelse föredrogs av Kenneth Holmberg och godkändes av stämman.  

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

 
10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 

 
11. Inga förslag om förändrade arvoden förelåg varför stämman beslutade bibehålla 

gällande arvoden även under 2015.  
 

12. Beslutade stämman om budget för 2015 samt fastställde årsavgifter och insatsbelopp 
för 2015. Årsavgift 1, kr 5 500 med reservation att styrelsen får justera denna 
motsvarande den höjning av arrendet som kommunen kan komma att besluta om; 
årsavgift 2, kr 1 200. Insatsbelopp bestämdes till VA 80.000:-.  

 
13. Till styrelseledarmöter på 2 år valdes Lars Elmqvist och Ulf Håkansson. 

Till styrelseledarmot på 1 år valdes Jeanette Rigin. 
Till styrelsesuppleanter på 2 år valdes Birger Ekström och Morgan Gräns. 
Till ordförande på 1 år valdes Lars Elmqvist. 
Till kassör på 1 år valdes Jeanette Rigin. 
Ingvar Bengtsson lämnar på egen begäran styrelsen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

14. Till revisor på 2 år valdes Kenneth Holmberg. Till revisors suppleant på 1 år valdes 
Åsa Håkansson. 

 
15. Valberedningen omvaldes på 1 år: Gun Svensson (sammankallande), Ulla Klang och 

Gill Lagerberg. Till suppleant i valberedningen omvaldes Lennart Gustavsson. 
 

16. Till fritidskommittén valdes: Britt Bengtsson(sammankallande), Gill Lagerberg, 
Anette Karlsson, Ulrika Gustavsson och Anna Svensson.  
Omvaldes Britt Marie Nilsson och Petra Frennesen att hålla i tipspromenaderna.  
Åke Nilsson och Katrin Bergqvist lämnar på egen begäran sina uppdrag i kommittén.

  
17. Motioner till stämman. 

Stadgeändring. Styrelsen hade inlämnat ett förslag till stadgeändring så att Föreningen 
får möjlighet att ta ut en inträdesavgift av nya medlemmar till Föreningen. 
Styrelsens förslag bifölls och beslutades att en inträdesavgift på 700 kronor skall tas ut 
av nya medlemmar, detta för att täcka bl a administrationskostnader. 

 
18. Under övriga ärenden togs följande upp: 
 

-Den dåliga vägen i Majstångsvägens förlängning vid Strandskatan, samt den dåliga 
vägen vid Skogsbrynet diskuterades. Det beslutades att styrelsen skall kontakta 
kommunen om detta. 
 
-En del hyresgäster som tillfälligt hyrt en stuga dumpar sitt avfall invid containrarna.  
Det beslutades att styrelsen skall kontakta kommunen om omhändertagandet av detta. 
 
-Britt-Marie informerade om kommande aktiviteter vid boulebanan.  
 
-På frågan om möjligheten att fälla en tall vid Viggen 100, informerades att 
kommunen i princip anser tallarna inom området som fridlysta. 
 
-Lars informerade om att kommunen lagt planerna på en byggnation vid Skogsbrynet 
på is. 
 

19. Lars avtackade avgående ledarmöter, tackade mötesdeltagarna, och avslutade mötet. 
 

 
 Ordföranden: Lars Elmqvist    
 
  
 Vid protokollet: Ulf Håkansson  
 
 
 Justeras: Kenneth Holmberg  Lennart Gustavsson 
 


