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      2017 Nr 1 

Så var det då dags för information nr 1 på det nya året. 

 

Budget 2017 

På stämman 2016 fick styrelsen fullmakt att fastställa budgeten för 2017. Orsaken var att det 

vid tidpunkten för stämman var oklart om Halmstad kommun skulle begära prövningstillstånd 

vid Högsta domstolen med anledning av Hovrättens beslut ang. arrendeavgiften. 

Så blev inte fallet utan styrelsen har nu fastställd budgeten för 2017. Den justering som 

gjordes var att arrendeavgiften för 2017 nu är fastlagd till 8101 kronor per stuga. 

Konsumentprisindex ökade ganska kraftigt till oktober månad som är den månad som ligger 

till grund för arrendeavgiften. Budgeten finns nu tillgänglig på hemsidan. 

 

 

Städdag 

Föreningens städdag blir lördagen den 29 april. Samling vid Björklunden Kl 10.00. Medtag 

gärna räfsa och handskar. Efteråt bjuder vi på grillad korv. Välkomna! 

 

Stämman 2017 

Stämman är preliminärt fastställd till söndagen den 25 juni i Knipans lada. Tid 13 00. Under 

maj kommer kallelse och övriga handlingar att distribueras. Motion till stämman skall vara 

föreningens styrelse tillhanda senast 15 maj 2017. 

 

Årsavgift 2017 

I utskicket i maj kommer även information om årsavgiften. För den som kanske redan nu vill 

betala in så är full årsavgift för 2017, 9 875 kronor varav va-avgiften utgör 1 325 kronor. 

För den som har reducerad avgift är avgiften 8 550 kronor. Inbetalas till bankgiro 5635 0051, 

Ange stugområde samt stugnummer vid betalning. Som sagt, så kallad faktura kommer in 

utskicket i maj. 

  

Arrendeavtalet, redskapsbodar 

 

I info nr 6, 2016, informerade föreningen om oklarheterna runt uppförandet av redskapsbodar. 

Läget är fortfarande lika oklart. Föreningen har begärt en informell träff med kommunen för 

att om möjligt diskutera om vilka möjligheter det finns att kunna lösa det hela. 

Hittills har föreningen inte fått något positivt svar på vår begäran om ett informellt möte. Vi 

jobbar vidare på det och återkommer. 

Enligt arrendeavtalet kan redskapsbod uppföras. Å andra sidan hävdar kommunen att detta 

strider mot detaljplan. Moment 22! 

 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för. 

 

 

Lars Elmqvist/ ordf. 
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Efterlysning 

Valberedningen söker dig som vill ta uppdrag i föreningens styrelse 

 
Vid stämman kommer föreningens kassör Jeanette Regin, då familjen sålt stugan, att avgå och inte 

ställa upp för nyval. 

Även föreningens ordförande har önskemål att avgå.  

Tre övriga styrelseledamöters mandatperiod löper ut, så även två ersättare/suppleanter. 

Valberedningen efterlyser nu medlemmar som vill ta på sig uppdrag i föreningen att snarast höra av 

sig till valberedningen med sitt intresse. Vi är övertygade om att det finns medlemmar som har den 

kunskap som behövs för att klara uppdraget som kassör, ordförande eller som ledamot/ersättare. 

Medlems make/maka, sambo kan väljas till uppdrag inom föreningen. Det är av största vikt att 

föreningen kan rekrytera nya ledamöter till styrelsen. 

 

Vi vill ge en bild av några av de arbetsuppgifter som ingår i uppdragen som kassör/ordförande. 

 

Kassör.  

 

Bokföringsprogram, Visma förening 

Sköta betalningar av fakturor och övriga ekonomiska transaktioner 

Upprätta resultat och balansräkning samt bokslut och skattedeklarationer 

Ansvara för skattebetalningar 

Sköta medlemsregister 

Utskick av informationer via mejl och brev 

Administrera arrendekontrakten 

Kassören disponerar föreningens dator och skrivare med tillhörande program 

 

Ordförande 

 

Ansvara för kontakter med kommun och andra myndigheter 

Ansvara för att arrendeavtalet efterlevs 

Vara föreningens ansikte utåt och i kontakter med medlemmar 

Leda styrelsens arbete, kalla till styrelsemöte, upprätta dagordningar till styrelse och stämma 

Ta fram förslag till budget 

Skriva informationer 

Sköta medlemsregister, kassör och ordf. har var sitt 

 

Mer information kan du få genom att ringa Jeanette Regin 070 306 32 00 

Lars Elmqvist 070 625 42 74. 

 

För uppdraget som kassör så är det ett klart plus om du har tidigare erfarenhet av bokföring. 

Datakunskap krävs. 

Vi tror även att tidigare erfarenhet av föreningsarbete är bra att ha med sig för uppdrag i styrelsen.  

Det är viktigt att föreningen kan rekrytera nya förtroendevalda till föreningen. En del tjänster kan 

köpas utifrån men till en annan kostnad vilket går ut över medlemsavgiften. 

Är du intresserad eller känner du någon som du vill rekommendera, kontakta någon i valberedningen. 

Samtliga uppdrag i föreningen är arvoderade. Kassör och ordf. för närvarande 19 400 kronor/år 

vardera. 

Lennart Gustafsson  073 424 47 73 lennart.gustafsson510@gmail.com 

Göran Ryno  073 688 10 96 ryno@masterystep.com  

Evelyn Dovrén 070 623 14 16 evelyn.dovren@lby.se 

Valberedningen 
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