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Stämma 2014 

 

Föreningens årsstämma hölls söndagen den 22 juni. 68 stugor och 95 personer var 

representerade. 

Protokoll samt årsberättelse och övriga dokument från stämman finns nu på hemsidan. 

Har du inte möjlighet att ta del av vår hemsida och vill få årsredovisningen och protokoll 

hemskickad, ring då Lars Elmqvist 070 625 42 74, så ordnar vi detta.  

Inloggning på medlemssidan är, valkommen. 

Till ny kassör valdes Jeanette Regin, och till ledamöter i fritidskommittén valdes, Ulrika 

Gustavsson och Anna Svensson. Ingvar Bengtsson kassör Åke Nilsson och Catrin Bergkvist, 

ledamöter i fritidskommittén, hade undanbett sig omval. 

 Stämman tog även beslut om en stadgeändring, där en inträdesavgift skall erläggas till 

föreningen, av nya medlemmar. Avgiften fastställdes till 700:-. I övrigt hänvisar föreningen 

till justerat protokoll. 

 

Adressändringar  

 

Föreningens nye kassör kommer att ta över de arbetsuppgifter som tidigare kassör haft. Detta 

innebär bl.a, att adressändringar och mailadresser i fortsättningen skall göras till 

ostraekfor@gmail.com Brev till föreningen skickas till, Östra Stranden i Halmstad ek för, c/o 

Jeanette Regin, Bokelundsvägen 25, 342 35 Alvesta. 

Jeanette har tel nr. 0472 141 05, 070 306 32 00  

eller till lars.elmqvist1@hotmail.se postadress, Östra Stranden i Halmstad ek för, c/o Lars 

Elmqvist, Västra Holmgatan 17, 553 24 Jönköping. 

   

 

Midsommarfirande 

 

Årets midsommarfirande var mycket välbesökt och uppskattat bland de deltagande. Det 

dansades kring midsommarstången efter musik av Drotthedens musikanter och  

sång av Nellie Weeks. Lotter såldes i en stor mängd och godispåsar delades ut till barnen. 

Vi vill framföra ett stort tack till fritidskommittén och alla övriga som hjälpt till för att 

anordna festigheterna. 

 

Kommande arrangemang 

 

Fritidskommittén anordnar under vecka 28 och 30 två kvällar med underhållning. 

Tipspromenaderna startar under vecka 26 och pågår i sex veckor. Se mer information om 

föreningens aktiviteter på hemsidan och på våra anslagstavlor. 

 

 

Med hälsningar 

Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för 

 

Lars Elmqvist/ ordf. 
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