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Protokoll fört vid Mölle By-och Kulturförenings årsmöte söndagen den 24 mars 2019  
kl 14.00 
Plats: Stationen i Mölle 
 
Närvarande enligt bilaga 
 

0. Öppnande av årsmötet. 
Lena Johanson-Thor förklarade mötet öppnat. 
 

1. Val av ordförande, sekreterare samt justeringspersoner för årsmötet. 
Håkan Göthe utsågs till ordförande för mötet 
Christina Ullenius utsågs till sekreterare för mötet. 
För justering av protokollet beslutade mötet att utse Christer Wallentin och Ingemar 
Löfgren, att tillika fungera som rösträknare. 

 
2. Fråga om kallelse till årsmöte har skett på rätt sätt. 

Kallelse och dagordning anslogs på Byföreningens anslagstavla och lades ut på 
molle.se den 18 februari 2019. 
Mötet beslutade godkänna kallelsen. 

 
3. Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive bokslut 

Styrelsens förvaltningsberättelse hade varit tillgänglig. Inga frågor förelåg. 
Förvaltningsberättelsen godkändes av mötet. Krister Kullenberg tackades för sitt 
arbete med digitalisering av gamla nummer av Möllekuriren.   
Resultat- och balansrapporterna fastställdes av mötet. 

 
4. Revisorernas berättelse. 

Per Delshammar föredrog revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018.  

 
6. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår. 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avgift för enskild medlem skall 
vara 200 kronor under 2020. Avgiften för familj skall var 300 kronor för 2020.  
För den som önskar få Möllekuriren per post till annan adress än Mölle tillkommer 
portokostnader. 

 
7. Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt budget. 

Lena Johanson-Thor föredrog styrelsens övergripande verksamhetsplan för 2019. 
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Lars Steen föredrog den övergripande budgeten för 2019. Budgeten är något 
underbalanserad. Motiveras av att flera poster är svårbedömda. Byföreningen har 
också ett kapital på ca 400 000 kronor. 
Mötet antog både verksamhetsplan och budget. 

 
8. Val av ordförande för föreningen. 

Valet gäller för ett år. 
Valberedningens ordförande Karin Eriksson föredrog valberedningens förslag. 
Mötet valde Lena Johanson-Thor till ordförande för Mölle By- och Kulturförening 
för ett år från 24 mars 2019. 
 

 
9. Val av övriga styrelsemedlemmar. 

Alla val gäller för ett år. 
Mötet följde valberedningens förslag och valde följande personer till ledamöter i 
styrelsen från 24 mars 2019. 
 
Magnus Delshammar omval,  
Birgitta Göransson, omval, 
Birgitta Hansson, nyval, 
Leif Holmberg, omval, 
Ame Karlsson, omval, 
Hanserik Romeling, nyval, 
Ann-Sophie Spinola, nyval, 
Christina Ullenius, nyval. 
  

 
10. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant. 

Karin Eriksson föredrog valberedningens förslag. 
Mötet följde valberedningens förslag och valde följande personer till revisorer: 
 
Anna Henricsson 
Lars Steen 
Håkan Göthe, suppleant 

 
11. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år. 

Mötet utsåg följande personer att ingå i valberedningen 
 
Karin Eriksson sammankallande 
Åke Järnblad 
Ingemar Löfgren 

 
12. Behandling av motioner 

Lars Bovelius hade lämnat tre motioner som han avsåg att behandlas i ett 
sammanhang. Syftet var att diskutera hur man kan skapa långsiktiga förutsättningar 
för tillväxt i Mölle och en hållbar utveckling. 
Lena Johanson-Thor föredrog styrelsens förslag till beslut med anledning av 
motionerna, nämligen att  de tre motionerna avslås.  
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1, Förslaget: arbetsgrupp för att utreda etablering av serviceaffär i Mölle. Frågan 
utreddes grundligt för ett par år sedan med negativt resultat. Beslut: Motionen avslås. 
 
2, Arbetsgrupp för att utreda olika alternativ för tågförbindelse till Mölle. Beslut: 
Motionen avslås. 

 
  

3, Arbetsgrupp för att utreda satsning på lokal produktion av elström med hjälp av 
solceller. Frågan ligger utanför Byföreningens verksamhetsområde. Beslut: Motionen 
avslås. 

 
4, Tomas Dreilick hade lämnat en motion: Inhägnad hundrastgård. Byföreningens 
styrelse stöder förslaget och föreslår att det lämnas vidare till kommunen. 

 Mötet beslutade att överlämna förslaget till Höganäs kommun. 
 
 

13. Övriga frågor. 
 

Frågor om hjärtstartare framfördes. Noterades att endast en hjärtstartare finns registrerad 
i Mölle i den rikstäckande mobilappen. Denna hjärtstartare är placerad i stationen. 
Åtkomst kräver att en glasruta krossas. 
Sannolikt finns ytterligare tre hjärtstartare i Mölle, nämligen i hamnen, golfklubben och 
hotell Kullaberg. Mötet beslutade uppdra åt styrelsen att uppmana övriga ägare att 
registrera sina hjärtstartare för att göra dem tillgängliga. 

 
14. Mötets avslutande 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Christina Ullenius 
 
 
 
 
Håkan Göthe          Justeras   Christer Wallentin.     Ingemar Löfgren  
ordförande 


