
Östra Stranden i Halmstad ek för. Org. Nr 769609-7620

Protokoll från ordinarie Föreningsstämma med Östra Stranden i Halmstad ekonomisk 
förening i Björkelunden på Östra Stranden den 2020-06-21.

Närvarande: Representanter för 49 medlemsstugor; 8st Strandskatan, 24st Viggen , öst 
Snäppan samt 11st via Teams.

1. Ordförande Jimmie Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Ordförandens förslag till dagordning godkändes med ett mindre tillägg.

3. Till mötesordförande valdes Jimmie Nilsson, till mötessekreterare valdes Ulf 
Håkansson.

4. Vad gäller röstlängd beslutades att den närvarolista som upprättats vid ankomsten till 
mötet skall gälla som röstlängd.

5. Till justeringsmän och rösträknare, föreslogs och valdes Ingmarie Andersson och 
Janne Ivansson.

6. Ordföranden informerade om hur stämman utlysts och stämman beslutade att kallelsen 
skett i behörig ordning.

7. Styrelsens årsredovisning
Jimmie gick igenom styrelsens årsredovisning samt balans och resultaträkning. 
Kenneth Plolmberg läste upp revisorernas berättelse. Stämman godkände revisorernas 
berättelse och fastställde balansräkningen, resultaträkningen och förslaget om 
disposition.

8. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden.

9. Styrelsens förslag till budget för 2021 föredrogs och godkändes av stämman.

10. Årsavgiften för 2021 fastställdes. Hel årsavgift 2021, 10900 kronor och så kallad 
reducerad avgift 9100 kronor. Insatsbeloppet för 2021 fastställdes till 95 000 kronor. 
Kostnaden för inträdesavgift beslutades höjd till 2000 kronor. Avgiften för intyg för 
pantförskrivning beslutades höjd till 1000 kronor.

11. För arvoden till förtroendevalda föreslog revisorerna en höjning med 7% vilket 
beslutades. Eftersom höjningen skulle genomförts redan 2019 beslutades att höjningen 
skall gälla retroaktivt för 2019.

12. Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Jimmie Nilsson, Ulf Håkansson, Yvonne 
Eriksson och Birger Ekström. Till styrelsesuppleant på lår omvaldes Matija Rafai och 
Ola Bergh och nyvaldes Edvard Andrén (Str. 14).

13. Till revisor på 2 år omvaldes Kenneth Holmberg. Till revisorssuppleant på 1 år 
omvaldes Mikael Larsson.

14. Valberedningen omvaldes på 1 år: Jörgen Ryno (sammankallande) samt Evelyn 
Dovren. Styrelsen fick i uppdrag att söka en ersättare.



15. Till fritidskommittén om omvaldes på ett år: Britt-Marie Nilsson och Julia Sävström. 
Britt Marie Nilsson och Julia Sävström kommer att hålla i tipspromenaderna.
Övriga i Fritidskommittén avgår. Styrelsen skall arbeta för att hitta nya som ersättare.

16. Motioner
Inga motioner hade inlämnats till stämman.

17. Övriga ärenden.
-Diskuterades avgifter för vintervatten, Styrelsen fick i uppdrag att ta fram mer 
konkreta riktlinjer för vad som är vintervatten.
-Diskuterades problemet med inbrott. Strandskatan 61 har haft två inbrott. 
Strandskatan 39 har också haft inbrott. Under midsommarhelgen gjordes 
inbrottsförsök på Snäppan. Konstaterades att det enda vi kan göra är att vara 
observanta och hjälpa varandra.
-Informerades om att farliga väg-gupp på Viggen tagits bort. Jimmie tar upp frågan 
om vad som kan göras tillsammans med kommunen.
-Konstaterades att nergången mot havet från hotellet är mycket dålig på grund av 
förstörd asfalt. Jimmie diskuterar med kommunen.
-Informerades om att gungorna på stranden tagits bort av kommunen eftersom de inte 
ansågs säkra.
-Jimmie informerade om styrelsearbetet. Styrelsen avser att skriva avtal med företag 
som kan svara för underhållet av VA-anläggningen. Medlemmarna uppmanades att 
hjälpa till att få alla att förstå att det är medlemmarna som betalar underhållet och att 
allt det skräp som spolas ut i avloppet äventyrar funktionen. Jimmie påtalade också 
problemet med att vissa stugägare ”tar för sig” på ett otillåtet sätt. 3 ärenden är 
anmälda till kommunen.
-Gun avtackades för sitt arbete i fritidskommittén. (Marianne och Monica var inte på 
plats).
-Konstaterades att deltagande via Teams fungerat alldeles utmärkt.

18. Avslutning.
Jimmie tackade mötesdeltagarna, och avslutade mötet.

Ordföranden: Jimm^ Miljon

Vid protokollet: Ulf

Justeras:


