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Protokoll – Styrelsemöte   
 
Datum: 2014-06-04  Plats: Mattias Svensson 

 
Närvarande: Mattias Svensson, Alexander Vujovic, Oscar Häggström, Eva 
Nilsson och Hans Södergren 

 
 

 
1 Mötets öppnande 

 Mattias välkomnade och öppnade mötet 

 
2 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 
 
3 & 4 Val av mötesordförande, - sekreterare 

 Mattias S mötesordförande, Oscar Häggström mötessekreterare.  
 

5 Val av justerare 
 Hans S valdes till att justera protokollet 

  

6 Föregående protokoll 
 Ok 

 
7 Trafik 

 Oscar framförde information från extern medlem angående trafik inne på 
badplatsen. Martin kontaktar kommunen om möjlighet att stänga infarten  
bättre. 

 Brevbäraren i området håller alldeles för hög hastighet och är allmänt 
otrevlig. Föreningen författar brev till posten i Karlskrona. 

 
8 Ekonomi 

 Föreningen har 32800 i kassan. Antal medlemmar i juni var 190 jämfört 

med 170 vid årsskiftet. Positiv trend! 
 

9 Grannsamverkan 
 Inget nytt. Hans lägger ut lite mer info på hemsidan bl a om varning för 

asfaltläggare  

 
10 Överlämning av materialansvar 

 Ny materielansvarig blir Alexander von Buxhoeveden. Sker omgående. 
Alexander V och Mattias S kommer att hjälpa till. 

 

11 Marknadsföring av föreningen 
 Ny skylt snickras ihop och placeras vid stranden. Oscar fixar material och 

sätter ihop/upp skylt under säsongen. Nya skyltar med www adressen ska 
ordnas. 
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 Övrig skyltar som kommer att sättas upp: ”Sanden på stranden har fixats 

av villaföreningen..” Oscar fixar skyltar. 
 

12 Ordning och reda/medborgarförslag 
 Det har inkommit synpunkter på att det är för tätt bevuxet i parkerna. 

Hans författar ett medborgarförslag till kommunen som tar upp detta samt 

sand till stranden, belysning mm. 
 Förslag på trygghetsvandringar i området vid båtplatser mm- Hur 

genomförs detta? 
 
13 Övriga frågor 

 Föreningen beslutade att inköpa en flotte till stranden ca 12500 kr 
inklusive allt! 

Vem ansvarar om något går fel? Räcker det med en skylt på flotten som 
säger ”använd på egen risk”… Martin L kontaktar park/jurist på 
kommunen. 

 Feedback på valborg. Frågan om att ta betalt för tipsrundan – i 
fortsättningen gratis. Ha något form av barnhappening i form av godisregn 

eller dylikt. Stata tidigare och få fram någon som vill servera korv och fika. 
Alexanders dotter?. Ha ett antal oljefat att elda i som går att tända oavsett 

väder. GLÖM inte blomma till talare! 
 Om information finns – ge den till Hans S som uppdaterar hemsida och 

facebook. 

 Ha en spontan grillfest i lillan i juli med inbjudan via facebook… 
 

14 Nästa möte 
 Någon gång efter sommaren hos Oscar. Tid kommer senare från 

ordförande. 

 
15 Mötet avslutas 

 Ordförande avslutade mötet och önskade en trevlig sommar 
 
 

 
 

 
 
 

 
Mattias Svensson   Oscar Häggström 

Ordförande    Sekreterare 
 
 

 
Hans Södergren 

Justerare 

 


