
 



 



!MdCl£ (By- och %u[tmf6rening 
I tradition medfornyeCse 

P R O T O K O L L 
fran extrastamma i Molle By- och Kuiturforening 19 jul i 2015 pa Grand Hotel. 

Narvarande: 50 medlemmar 

§ 1. 
Motet oppnades av vice ordforanden Gunilla Larsson som halsade alia valkomna. 

§ 2. 

Till ordforanden vid motet valdes Gunilla Larsson och till sekreterare Ebba Wachtmeister. 

§ 3. 

Till justerare, tillika rostraknare valdes Claes Gudmundsson och John Albertsen. 

§4. 

Motet bekraftade att kallelsen skickats ut i behorig ordning. 

§5. 

Motet bekraftade beslutet pa arsmotet 2015-03-22 att andra stadgarna for byforeningen. 

§ 6. 
Motet avslutades. 

Vid protokollet: 

Ebba Wachtmeister 

Justeraa; 

\ 



gvldffe cBlfdrening

PROTOKOLL
frSn Srsmotet i M6lle Byforening den 23 mars 2014 i Stationshuset

Ndrvarande: 35 medlemmar

51.
Motet oppnades av ordfdranden Ake Jarnblad, som hSlsade alla vSlkomna.

52
Till ordforanden vid mdtet valdes Ake Jiirnblad till sekreterare Ebba Wachtmeister.

53.
Till justerare, tillika rostrdknare valdes Christer Wallentin och Claes Gudmundson.

54.
Motet bekrdftade att kallelsen skickats ut i behorig ordning.

5s.
Dagordningen godkdndes

s6.
Styrelsens f6rvaltningsberiittelse genomgicks och motet godkiinde diirefter densamma.

97.
Resultat- och balansrdkningarna redovisades av kassoren Klas J619ensen.
Motet godkiinde Srets rdkenskaper.

58.
HSkan Gdthe, revisorsuppleant, ldste upp revisionsberdttelsen som godkiindes och lades till
handlingarna.

5e.
Motet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhets8ret 2013.

5 10.
Motet besldt att for 3r 2015 behSlla medlemsavgiften 2OO kr per person.

5 11.
Valberedningen presenterade sitt f6rslag till ordfcirande.
Arsmotet godk6nde att vSlja Mats Jonsson till ordfcirande,2 3r (nyval).

5 12.
Val bered ni ngen presenterade sitt forslag til I styrelseleda mciter och su pplea nter :

Christina Ullenius, ordinarie ledamot, 2 3r (nyval)
Ingmar Ldvgren, suppleant, 1 3r (nyval)
Birgitta Hansson, ordinarie ledamot 1 3r (omval)
Christina St8hl Hallengren, suppleant, 1 3r (omval)
Ann-Britt Laestadius, suppleant, 1 3r (omval)
Arsmotet godkiinde valberedningens fcirslag.



tul1tte cBlfr;rening

5 13.
Valberedningen presenterade sitt fdrslag till tv8 revisorer och en revisorsuppleant:
Lars Nyr6n, ordinarie revisor, 1 3r (omval)
Per Delshammar, ordinarie revisor, 1 3r (omval)
HSkan G6the, revisorsuppleant, 1 3r (omval)

g 14.

Till valberedningen valde stdmman Chatarina Lindgren (sammankallande), Ingemar Bengtsson samt
Ake Jernblad, samtliga pB r Er.

5 1s.
En motion frSn Chatarina Lindgren om att dndra fdreningens namn till Molle By- och Kulturfcirening
bifdlls av Srsmotet

s 16.

Ovriga fr3gor: Inga frSgor inkommit.

5 17.
Motes avslutas och avg8ende styrelsesuppleant Ake :arnblad samt styrelseledamoten Karin Eriksson
avtackades.

Vid protokollet:

-ug;sQt

Christer Wallentin



Verksamhetsber6ttelse f6r 2O13

Styrelsen fdr Molle Byf6rening f3r hdrmed avge rapport 6ver foreningens verksamhet Sret 2013.

Styrelse:
ordforande - vakant, vice ordf6rande - Ake Jiirnblad, sekreterare - Ebba Wachtmeister, kassOr -
Klas Jdrgensen, ordinarie ledamoter - Karin Eriksson, Birgitta Hansson, Gunilla Larsson, Katja
Lofkvistisuppleanter - Ann-Britt Laestadius och Christina St8hl-Hallengren. Styrelsen har haft 10
protokollf6rda mdten.

Revisorer:
Lars Nyr6n, Per Delshammar som ordinarie med HSkan G6the som suppleant

Valberedning:
Chatarina Lindgren som sammankallande och Ingemar Bengtsson och Bertil Berg.

Antal medlemmar:
719 personer

Sommarmiitet holls p3 Grand Hotel, d5r fdrutom Byforeningen sSviil Hamn- som Vdgfdreningarna
informerade om p8gsende aktiviteter. PE mdtet presenterades ocks8 Srets Mdllebo som var
Johanna Pyk Jarg8rd. med motiveringen: Fiir 3O Ars ihdrdigt och mllmedvetet engagemang -
en slagfirdig tjej.

Arets aktiviteter:
Katten ur tunnan arrangerades traditionsenligt och sSviil drottning som kung korades. DSrefter
bjdd Byf6reningen pB faffe och hembakta semlor.

Strandst5dningen lockade mEnga - c:a trettio personer som gemensamt s8g till att vtra str€inder
blev ordentligt rensade frEn all br8te. Efter den insatsen smakade det bra med korv och kaffe eller
61.

Valborg inleddes med ett allmdnt eldningsf6rbud , men i Molle var det vindstilta nog f6r att tilltta
ett btl, det stdrsta vi n8gonsin haft,flammorna steg^hoga mot skyn ,men allt avlOpte lyckligt.
Valborgstalare var Monica Bengtsson som holl ett str5lande tal med jdmfdrelser frdn Egyptens
historii, som hon kn6t ihop meO tut dikter i slutet. Mdlles egen stngkdr var en nyhet f6r tret och
den leddes av Lena Strandmark.
Aftonen samlade ett par hundra bes6kare.

Midsommar firades med fint viider och lockade mtnga besdkare som dansade, lekte lekar och
njdt av fdrttiring i form av kaffe, saft och hembakat

Torghandeln som 5r en uppskattad tradition genomfordes de fyra l6rdagarna ijuli i mestadels
strtlande viider och med relativt god tillstr6mning av bes6kande.

tt6lledagen genomfordes fdr andra Eret - tyvdrr pE en av sommarens fi regndagar.
Arrangemanget blev detta titl trots lyckat - speciellt barnaktiviteterna som genomf6rdes i ett eget
tiilt bakom brandstationen. Till all lycka vdnde viidret och avslutningen blev nistan magisk med
finstdmd musik i vacker solnedgtng.

Julmarknaden innebar biittre tur med vddret, dt vi lyckades pricka in ett datum mellan tvt
stormar. Inte nog viisentligt, di vi ut6kade med utstSllare i st8nd p3 utsidan samt musik, eldkorgar
och ponnyridning.
Lotteri med 91699, kaf6 p3 dverv5ningen med fiskdamm och annat kul fdr barnen,^gav bra resultat
med rekordmenSa besdkare och arrangemanget r6nte mycket uppskattning fr8n s3v6l utstSllare
som besdkare.

Styrelsen vill tacka alla som, utdver styrelsen, hjiilpt till och gjort alla vSra aktiviteter ovan mOjliga
aft genomf6ra.

Ovriga verksamheter:
Galleriet har under tret har vi haft 20 utstiillningar, 10 i Stationen och 10 i Annexet.
Vid nSgra av utstdllninga-rna har flera konstniirer delat pt utstEillningsperioden. Dessa har
kompletterat varandra pE ett bra siitt. Samtliga utsttillningar har varit vdlbesdkta och flera har haft
betydande fdrsiiljningsframgSngar. Galleriet har haft dppettider, lordag - torsdag 13.00-18,00 och
fredaqar 13.00-17.00.
Vi haiett gott forh8llande till den lokala pressen, som ofta gdr repoftage frtn utstEillningarna.



Biblioteksverksanheten fortg8r med 6ppet fdr bokl8n varje torsdag eftermiddag. Denna
verksamhet som verkligen Ar till gagn f6r alla lSshungriga fungerar tack vare nigra av byns
eldsjtilar.

Vinprovning har vi haft sex gtnger under tret - alltid lika uppskattat - inte minst tack vare Kaj
Zaars kunniga och trevligt jovialiska fdrelSsningar om det aktuella distriktet, landet eller druvan.

Uthyrningen av v8ra lokaler fortsdtter med dkande beliiggning vilket ocksE innebiir 6kande
investeringar fOr att verkligen ha lokalerna i gott och tilltalande skick.

Miillekuriren har, under Eret utkommit med fora uppskattade nummer. Tidningen iir fdreningens
flaggskepp och r6ner beriittigat ber6m frSn s8v6l liisare som annonsbrer vad giiller redaktionellt
innehSll, layout och tryck.

F6reningens ansvarsomrAden :

Stationshuset och annexet ddr vi fortsatt investera i fdrbiittringar och ddr ocks8 kommunen har
att program fOr att fdrbdttra exteridren och rStta till vissa problem med grunden. Vi viintar
fortfarande pE att byggnadsminnesf6rklaringen skall gt igenom.

Baden: De btda baden i M6lle, Solviksbadet och F8gelviksbadet, 6r kommunala bad som under
sommaren skots av M6lle Byfdrening. Fdr detta skotielarbete erh8ller Mdlle Byfdrening bidrag frtn
Hdganiis Kommun.Under verksamhetstret 2013 har vi haft tv3 ungdomar, Miriam Strom och
Hannes Rehnstr6m, som utfort skotselarbetet. Ovrig tid pE Sret skdts badomrtdena av H6gands
Kommun.

I F8gelviken har vi f6rsdkt h8lla stranden fri frEn tEng, i den mEn det g^8tt, sett till att omrSdet sett
snyggt ut genom att plocka skrdp och klippa bort utvdxande kvistar frSn slEnbijrsbuskagen vid de
fasta biinkarna samt att sopa nerg6ngen till bryggan. Leif Andersson i Brdcke har forslat bort tdng
vid ett tillfiille. Vi har vi flyttat en av trapporna lSngre ut pE bryggan och har fort en kontinuerlig
diskussion med kommunen om en fdrliingning av trappan med tvt steg dE det visat sig att den iir i

koftaste laget.

I Solviken har vi htllit g8ngarna ner till bryggorna fria frEn sten, tagit vattenprover i bassdngen, 
^plockat skriip och sett tilt att det ser snyggt ut samt stEillt ut de bdda soptunnorna fdr tomning tv5

gtnger per vecka.

Tenglodonationen: Donation fr8n makarna Tenglo har inneburit att Byforeningen bpgiift in
fdrslag till utsmyckning i hamnen. Av inkomna fdrslag har en "Ruffgubbe" sittande pd en bdnk vid
"Ruffeno erntltit flest rdster. Enligt donators vilja skall skulpturen vara i brons och foreningen skall
nu begdra in offerter pt utf6rand! av skulpturen. Samrtd sker ockst med Hamnfdreningen och
kommer senare ocksS att genomfOras med kommunen avseende placeringen.

Pykdonationen har forvaltats viil av den grupp som pttagit sig ett stort arbete med att verkligen
se till att donationen kommer Molleborna till del. Under sommaren har man haft en stor utstiillning
pE Naturrum. Denna utstiillning liksom den lilla broschyr, som fritt delades ut, liksom
tterfotograferingen av valda gamla bilder (forr och nu) har kunnat genomfors med hjdlp av bidrag
frtn frdmst sparbankstiftelsen Gripen.

{,iaa--

Hansson Karin Eriksson

-,vv\i' \jf;\.)\j,t fA'^.-.
Christina Ahn-Britt Leastadius



Motion till Arsmiitet 2O13

Utdelning av M6llekuriren i Molle

Trots flera forsdk fr8n Byfdreningens sida, att ft fler boende i M6lle, att bli
medlemmar, finns det ett fleftal som inte Onskar vara med av en eller
annan anledning. En ofta h6rd anledning 6r:

"Det tir sE trevligt med alla arrangemang som M6lle Byforening 96r. Men
att bli medlem? Nej - jag f8r ju Mdllekuriren i alla fall." Detta argument fdr
att inte vilja stddja den verksamhet som M6lle Byforening driver, dr
beklagligt.

Diirfdr fdreslSr jag 8rsm6tet att vi under 2013 delar ut Mollekuriren enbart
till medlemmar i M6lle.

Vill man som icke medlem liisa Mdllekuriren, s3 kommer den att finnas att
hdmta i M6lle Stationshus. T.ex. ntir biblioteket iir oppet.

M6fle 2013-42-25

lqtr"t'r*



Revisionsberflttelse

Till irsm6tet20l4i

Miille Byftirening

Org.nr 8$Wl-1737

Undertecknade, utsedda till revisorer vid Mdlle Byftirenings dLrsmdte 20I3,har granskat

irsredovisningen och bokfiiringen samt styrelsens ftirvaltning fiir rdkenskapsiret 2013. Det iir
styrelsen som har ansvaret ftir riikenskapshandlingarna och ftirvaltningen och ftir att gdllande lagar

tilliimpas vid uppriittandet av irsredovisningen. Revisorernas ansvaf, ?ir att uttala sig om

irsredovisningen och ftirvaltningen pi grundval av sin revision.

Revisionen har utfrrts i enlighet med giingse revisionssed for mindre, ideella fiireningar. Detta innebhr

att revisionen har genomftirts fiir att med rimlig men inte absolut sdkerhet fiirsikra oss om att

irsredovisningen inte innehiller vdsentliga felaktigheter. En revision innefattar bl a att granska ett

urval av underlagen och annan information i riikenskapshandlingarna sisom arets kontoutdrag fr6n

banker samt protokollen fran arets styrelsemdten speciellt avseende beslut som piverkar det

ekonomiska utfallet.

Vi har funnit att f,rsredovisningen har upprtittats i enlighet med till?impliga lagar och ftirordningar och

att den ger en riittvisande bild av foreningens resultat och stiillning. Vi foreslir dbrftir att irsmdtet

faststiiller resultat- och balansriikningarna fttr 2013 samt att irsmdtet beviljar styrelsens ledamd'ter

ansvarsfrihet fiir riikenskapsiret.

Mtille denZl mars 2014

revisor) Hikan G<ithe ( suppleant)



gvldtte cBlfdrening

PROTOKOLL
frSn Srsmotet i M6lle Byforening den 24 mars 2013 i Molle Stationshus

Ndrvarande: Enl. bifogad lista (44 medlemmar ndrvarande)

91.
M6tet dppnades av ordf0randen Chatarina Lindgren, som hdlsade alla vdlkomna.

g2
Till ordfdranden vid motet valdes Chatarina Lindgren till sekreterare Britt Gudmundson.

s3.
Till justerare, tillika rostrdknare valdes Gunnar Edstrom och Lena Berg.

54.
Motet bekrdftade att kallelsen skickats ut i behdrig ordning.

5s.
Dagordningen godktindes

96.
Ordforanden Chatarina Lindgren gick igenom Styrelsens verksamhetsberiittelse och m6tet godkiinde

ddrefter densamma.

97.
Resultat- och balansriikningarna redovisades av kassoren Klas Jorgensen.

Motet godkiinde Srets 16kenskaper.

sB.
Lars Nyr6n, revisor, ldste upp revisionsberdttelsen, som godkiindes och lades till handlingarna.

5e.
Mdtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsSret 2012.

g 10.

Mdtet beslot att for 3r 2Ot4 behSlta medlemsavgiften 200 kr per person.

g 11.

Chatarina Lindgren ldmnar ordforandeskapet och Christer Wallentin presenterade valberedningens

arbete och meddelade att man trots stora anstrdngningar inte lyckats hitta en ny ordfdrande.

Motet beslot att ordfOrandeposten lSmnas vakant och att styrelsen inom sig fors6ker hitta en

l6sning.

g 12.

Valberedningens forslag till ordinarie ledam6ter: Karin Eriksson (omval) 1 3r, Birgitta Hansson

(omval) 1 3r, Klas Jdrgense (omval) 2 3r, Gunilla Larsson (nyval) 2 3r, Katja Lofkvist (nyval) 2 3r.

Ebba Wachtmeister (omval) 2 3r. Suppleanter: Ake JArnblad (omval) 1 3r, Ann-Britt Laestadius

(nyval) 1 3r och Christina StAhl Hallengren (nyval) 1 3r.

Arsmotet godkdnde val beredningens forslag.

r??'iat/-e



gvl1tte cByforening

5 13.

Till ordinarie revisorer pB ett 3r vardera valdes Per Delshammar (omval) och Lars Nyr6n (omval)

samt till revisorssuppleant p3 ett 3r omvaldes n8kan G6the.

5 14.

Till valberedning valde Srsmdtet Chatarina Lindgren (sammankallande), Ingmar Bengtsson samt

Bertil Berg, samtliga pB f 3r.

5 1s.
En motion har ldmnats in till Srsmotet. Klas Jdrgensen har liimnat en motion med forslag att

Mollekuriren endast ska delas uttill hushSll som 5r medlemmar iM6lle Byforening' Det blev votering

ifrSgan och en majoritet - 27 rdster - varfor utdelning till endast husnSll som 5r medlemmar i Molle

Byfdrening.
Arsmotet beslot att M0llekuriren nr1 2013 ska delas ut till alla hushSll i Molle och ett meddelande ska

medfolja att Srsmotet beslutat att fr o m nr 2 2013 kommer Mollekuriren endast delas ut till de

hushSlL som 5r medlemmar i Molle Byforening. Som tidigare skall tidningen delas ut till vSrd-

centraler, turistbyr8n, hotell m fl platser.

s 16.

Ovriga frSgor: Inga fr8gor inkommit.

g 17.

Ordforanden tackade for sin tid som ordfdrande. Klas Jorgensen tackade avg8ende styrelse-

medlemmar - Lars Bennheden, Klas Andersson, Christina Carlsson och Britt Gudmundson. Till sist

tackade Klas Chatarina Lindgren fdr enast8ende insatser som foreningens ordforande.

Ordf6randen tackade for allas deltagande och avslutade ddrmed Srsmotet for 2013'

Vid protokollet

J usteras:

Motesordforande

Chatarina Undgren

2(2)



*l6f{e Ayfu*ttg
- i tradition med fiirnyelse

VERKSAM HETSBERATTELSE FOR 2OL2

Styrelsen fdr M6lle Byf6rening f8r htirmed avge sin rappoft for verksamhets8ret
2OL2, vilket 6r det 45:e sedan fdreningen grundades.

Styrelse:
Chatarina Lindgren, ordfdrande, Ake Jdrnblad, vice ordf6rande,
Ebba Wachtmeister, sekreterare, Klas Jdrgensen, kass6r, ordinarie ledamdterna
Christina Carlsson, Karin Eriksson, Britt Gudmundson samt suppleanterna Birgitta
Hansson och Lars Bennheden. (Klas Andersson t o m augusti 2Ot2).

Styrelsen har haft 10 protokollfdrda mdten under 20L2.

Arbetsutskottl Chatarina Lindgren, Ake :arnblad, Ebba Wachtmeister samt Klas

Jdrgensen.

Revisorer: Per Delshammar, ordinarie, Lars Nyr6n, ordinarie samt ntkan Gdthe som

suppleant.

Valberedning: Christer Wallentin, sammankallande, Hans Thiis samt Claes
Gudmundson.

Medlemmar: 659 st 1.01.2012 och 689 st 3I.L2.2OL2.

Fdreningen hade ordinarie trsm6te den 25 mars 2Ot2 i stationshuset.

Sommarmiitet h6lls pE Grand Hotell. Deltagarna fick information om fdreningens
arbete, vad som gjorts under Sret och framtida planer. Arets M6llebo - en person

som satt eller sdtter M6lle 6n mer p3 kartan var utgSngspunkten fdr Srets val. Med

motiveringen "Ett vAgat val - en vlgornas mdstare" uts8gs Odd Persson!

-/^ I tt/n." tlrl/ .1-/- Vru 
A

Rr,". fZ rrc

Verksamhetsberettelse 2O12 Sida 1



9vt6{te rByfiirening
- i tradition med fiirnyelse

VARA AKTIVITETER

Verksam hetsberiittelse 2O 1 2 Sida 2

Katten ur tunnan: Det gick snabbt att befria katten denna gEng och tv8 drottningar
fick krdnas! Ddrefter smakade semlorna gott!

Strandstddning: Dagen dE flera g3r ur huse for att plocka upp allt som havet finner
lEimpligt att deponera p3 v8r strandremsa. Dessutom f8r vi ocksS se vad som stoppas
i sanden och under buskarna ndr picknicken 61 6ver. Efter vdl fdrrdttat v6rv hoppas vi
att det syntes vad stddgruppen Sstadkommit och att m8nga fler i v8ft samhdlle
kommer att ansluta sig till ndsta 8rs uppstiidning.

Valborg: Gammalt brdnns upp fdr att gOra plats f6r det nya grona, vilket v6l dr
tanken bakom denna uppeldning. Dock ska allt gammalt inte fcircvinna utan v8rdas
vilket Srets talare tog upp som vikten av att bevara v8rt fina stationshus till glddje
och nytta fdr oss i Molle. SEngerna till v8rens 6ra sjdngs i m8nga stdmmor och som
sdkert m8nga h6rde lSngt frSn fiiladen.

l'lidsommarfirande: Dagens vdderprognos var inte lovande och vi befarade att
firandet mSste sttillas in. Skam den som ger sig dock. Strax fdre dansen skulle trSdas
sB var dropparna fdrre och vi kunde leda en liten, trogen skara runt st8ngen.
Blomkransar och sSnger bevisade att visst var det midsommar! Kaffe, saft och
hembakat smakade sjiilvklart gott under st8ndets tak.

Torghandef,' Det har blivit en fin tradition att p3 lOrdagarna under juli m8nad f3 g3
pE hamnplanen f6r att handla och triiffas fdr lite smSprat. Precis som det ska vara i

en liten by.

Miilledagent I tr var det ocksS premi6r p3 hamnplanen f6r denna aktivitet.
Visst ska vi ha en egen dag d3 alla, yngre, ung och iinda upp till 10O-Sringar kan
mdtas och roa sig. Inte s3 stort men mycket vdlment var v8r paroll. Detta giillde frSn
f6rmiddag till sena kv6llen med m8nga besokare och mycken samvaro! Precis som
det MOLLE vill vara fdr oss boende och gtistande besdkare - en vdlkomnande by f6r
alla Sldrar. En tradition vi hoppas ska leva l6nge.

Julmarknaden; Det som 6r trevligt brukar alltid vdxa, vilket ocksS v8r julmarknad
gjorde, 6nda upp till andra vSningen. I stationen och annexet kunde handlas fina
julklappar. Ddr fanns pynt, bakverk, unika hantverks-produkter med mera. M8nga

avslutade med en kopp gott kaffe som serverades en trappa upp och kunde dB ocks8
titta p3 ldgenheten som ddr finns, men som inte s3 mSnga sett tidigare.

Vi i styrelsen och sdkert alla som besoK ovanst8ende arrangemang riktar ett stort
och varmt tack till er som hjiilpt oss med allt frSn id6er till organisation, hdmtning av
grejor, majst8ngsklddning, tdlten (upp och ner) med mera! Ideellt och idogt! Ni 6r
oumbiirliga f6r v8r fdreningl

4r-- "b(A

'hij\le



tulfllte cByfi;ruting
- i tradition med fiirnyelse Verksam hetsberHttelse 2O 1 2 Sida 3

VARA VERKSAMHETER

Biblioteket'Vad vore livet utan b6cker och att M6lle har ett litet men naggande gott
bibliotek hoppas vi alla vet. Ltna, l6sa och dela ldsupplevelsen med flera 5r en
livskvalit6.

Galleriverksamhet' I mSnga 3r har konstndrer och konsthantverkare som vill visa
sina alster kommit till M6lle. Varje 3r fdrsdker vi ft nya utstdllare fdr att besdkarna
ska fB chansen att stifta bekantskap med 6n flera av alla de konstndrliga skaparna
som finns. Vi hoppas att ni som besdkare, tar in och begrundar eller bara njuter och
f8r en upplevelse som berikar dagen.

Vinprovning,' Deltagarna har nu bdrjat fdrst8 att denna dryck krdver kunskap fdr att
fullt ut uppskattas. Att se fdrgen, dra in alla dofter, snurra p3 glaset, titta igen och
sen lSta n8gra droppar rulla runt i munnen. Smakema varierar med olika druvor,
olika l€inder, distrikt och producenter. SpEinnande 6r det att ldra sig fdr att njutningen
just ska bli en upplevelse, som berikar stunden, maten och gemenskapen. Allmiin
historia och druvans betydelse har provarna nu bdrjat greppa, med betoning p3

b6fiat!

llthyrning: VEra lokaler h8ller vi i ordning s3 att v8ra medlemmar kan hyra lokalerna
f6r privata iindamtl och sE att dvriga fOreningar i M6lle kan anvdnda dem till sina
aktiviter. Att ocks8 de anv6nds till gagn fcir vSra bybor med t ex gymnastik, bridge
eller pingis 6r viktigt fdr vdrdet av att bo i en liten ort.

4"-4n74
,effirc



9vl6t{e {Byfrirening
- i tradition med f6rnyelse Verksamhetsber6ttelse 2O12

vARA ANSvARSOMRADEN

Sida 4

Stationshuset och Annexeil Dess invdndiga underhSll med omkringliggande mark
ska vi sk6ta enligt det avtal vi har med kommunen. Vi har i 3r ans6kt hos
Ldnsstyrelsen om en byggnadsminnesf6rklaring av stationsomr8det (byggnaderna,
lamporna osv), dB vi iir dvertygade om det stora vdrde som finns bSOe i stationen
som s8dan, men ocksS for att omrSdet ska kunna bevaras p3 basta sdtt ur kulturell
och social aspekt. Underh8llet exteridrt dr kommunens ansvar, vilket vi kontinuerligt
fdljer upp och arbetar fdr att det verkligen gdrs.

Miillekuriren' 6r en kurir med mSnga intressanta och givande sidor att bliiddra sig
fram genom. Vi fdrsdker ge bSde aktuella och intressanta tillbackablickar i varje
nummer. Denna tidskrift 6r Byf6reningens kanske viKigaste organ fdr att nB ut till
sina medlemmar, potentiella medlemmar, Mdlleintresserade och till dem som kanske
Snnu inte hittat hit. Anvdnd giirna vtr kurir som ett forum f6r 6ppna diskussioner, fdr
att informera och stdlla frtgor.
Vi vill ocks8 tacka alla som annonserar i Mdllekuriren, utan er vore det en mycket
svtr uppgift att publicera fyra nummer per 3r.

Solviken och Ftgelviken: Sk6tseln av dessa ligger delvis hos oss, men
huvudansvaret har kommunen. Baden anvdnds flitigt och vi skdter dem
efter biista fdrmSga. SvSrigheter med att ta upp t8ngen vid FSgelviken hoppas vi
kunna l6sa pE ett bdttre sett. Diverse fcirbdttringar diskuteras med kommunen.

Miilles kulturanr: Detta har alltid varit en viktig del av den verksamhet och det
ansvar som f6reningen arbetar med. Detta innebar t ex att vi 2010 firade 100-3rs
minnet av stationens uppf6rande. I och med att fdreningen mottagit donationen frSn
Hans-Otto Pyk har ocks8 vSra mdjligheter att lSta denna dokumentation komma 6n
flera till del. Detta skedde under Erets sommar dB en utsttllning om n8gra hus med
intressant historia visades p3 stationen. Flera fdreldsningar gavs, som ankn6t till
samlandets uppgift, historia och vdrde! Viilbesdkt och fdrhoppningsvis en inspiration
till att bevara det som finns iv8ra grimmor, men ocks8 till att vilja dela det med se
mSnga som mdjligt. Foreningens fdrhoppning iir att v8r sk6tsel av samlingen ska
uppmuntra till att flera som har material om Mdlle vill donera detta. Det blir d3 en del
av den M6lleskatt, som ocks8 framtida generationer kommer ha gliidje och nytta av!

Allmflntt Byfcireningen vdrnar om ett sdkert och tryggt M6lle och hdr iir alltid n8got
som vi boende kan p8verka. Sk6ter vi vSra yttre gr6nser mot allmdn vag s3 de
gSende har det sE siikert som mojligt? nSller vi hastigheterna som gdller? Om detta
har vi skrivit och pratat m8nga g8nger s3 vi hoppas att alla inser viKen av detta, dE
eventuella konsekvenser kan drabba oss alla.

Vi tackar alla fiir deras engagemang och arbete i vtra grupper, vtr
tidskrift och pt alla vis Ni varit oss i styrelsen behjillpliga!

+-tati
vdwv//t
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VERKSAMHETSPLANERING FOR 20 13

Efter det att kommunen isolerat grunden p3 norra sidan av stationsbyggnaden
kommer v8rens blommar att planteras i krukorna igen. Fortsatt rojning av den
omgivande marken ska g6ras. Upprustning av stationsbyggnaderna 6r av h6gsta
prioritet och fortsatt samarbete med kommunen i dessa frSgor 6r av stor vikt 6ven
ndstkommande 3r.

Vi kommer att arbeta mycket med de donationer vi har fdrmSnen att fE forvalta.
Pyks samling omhdndertas p3 ett sdkeft och f6r framtiden liitt tillgiingligt siitt. Den
ska ockst anvdndas av Byforeningen till olika utstdllningar redan till sommaren och
fdr andra sammankomster. F6reningens grupp f6r framtagning av fdrslag fcir den
utsmyckning av hamnplanen, som Sonja Steglos donation stipulerar, har 6verl6mnat
en skiss p3 en staty. Under det kommande Sret ska fler fdrslag eftefrSgas.

Tidigare Er har vi totalt varit flera medlemmar i f6reningen. Att nSgra lSmnar 6r
naturligt, lika sjiilvklart borde det vara att f3 nya medlemmar, vilket vi f8r, men pE
tok f6r ft tycker vi! Flera som idag bor i M6lle har inte kdnt att M6lle Byfdrening 6r en
viktig fdrening f6r dem och 6r inte medlemmar (iinnu). Over detta undrar vi mycket
och har diirfor f6r avsikt att under Sret fortsiitta hcira efter varf6r inte ett
medlemskap tir av intresse. Vad 96r att vSra aktiviteter besdks av s3 m8nga,
M6llekuriren l6ses och det arbete som l6ggs pE bad, torgdagar verkar uppskattas,
varf6r iir dB inte ett medlemskap sjiilvskrivet - det ska vi ta reda p3!

Vi kommer att fortsdtta arbeta under mottot - "i tradition med fiirnyelse"

F6reningens rdkenskaper fdr 2Ot2 framgSr av resultat- och balansrdkningarna pE

efteffdljande sidor.

Ebba Wachtme

Karin Eriksson



Revisionsberiittelse

Till irsmdtet 2013 i

Miille Byfiirening

Org.nr 843001-1737

Undertecknade, utsedda till revisorer vid Mdlle Byfiirenings f,rsmtite 20l2,har granskat

arsredovisningen och bokfiiringen samt styrelsens fiirvaltning ftir r?ikenskapsdnet 2012. Det ar

styrelsen som har ansvaret fiir r?ikenskapshandlingarna och ftirvaltningen och ftir att gdllande lagar

tilliimpas vid uppriittandet av arsredovisningen. Revisoremas ansvar ?ir att uttala sig om

Srsredovisningen och ftirvaltningen pi grundval av sin revision.

Revisionen har utfijrts i enlighet med g?ingse revisionssed ftir mindre, ideella fiireningar. Detta innebiir

att revisionen har genomftirts ftir aff med rimlig men inte absolut siikerhet ftirsiikra oss om att

arsredovisningen inte innehiller v?isentliga felaktigheter. En revision innefattar bl a alt granska ett

urval av underlagen och annan information i riikenskapshandlingarna sisom iLrets kontoutdrag fr6n

banker samt protokollen fran arets styrelsemciten speciellt avseende beslut som piverkar det

ekonomiska utfallet.

Vi har funnit att irsredovisningen har upprdttats i enlighet med till5mpliga lagar och fiirordningar och

att den ger en rbttvisande bild av foreningens resultat och stiillning. Vi foreslAr d?irflor att lrsmdtet

fastst?iller resultat- och balansriikningarna for 2012 samt att drsmdtet beviljar styrelsens ledamdter

ansvarsfrihet ft)r r?ikenskapsdret.

Mitlle den / mars 2013

O/;r
LLt b-2tl+t

Per A Delshafilmar

t"U'trl.tT '/, t
r/Nvren



Wl\fte Elforening

PROTOKOLL
frSn Srsm6tet i Molle Byfdrening den 25 mars 2012 i Stationshuset

Niirvarande: Enl bifogad lista

91.
MOtet Oppnades av ordforanden Chatarina Lindgren, som hdlsade alla viilkomna.

52
Till ordfdranden vid mdtet valdes Chatarina Lindgren till sekreterare Christina Carlsson.

93.
Till justerare, tillika rostrdknare valdes Christer Wallentin och Claes Gudmundson.

94.
Motet bekrdftade att kallelsen skickats ut i behorig ordning.

5s.
Dagordningen godkdndes.

96.
Styrelsens forvaltningsberiittelse genomgicks och motet godkdnde ddrefter densamma.

57.
Resultat- och balansriikningarna redovisades av kassclren Klas Jdrgensen.
Motet godkiinde Srets rdkenskaper.

58.
Foreningens revisor var ej ndrvarande, Karin Eriksson lSste upp revisionsber6ttelsen, som godkdndes

och lades till handlingarna.

gs.
Motet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsSret 2011.

g 10.
Motet besldt att for 3r 2013 behStla medlemsavgiften 200 kr per person.

. 911.
Chatarina Lindgren fortsiitter som ordforande for f6reningen till stiimman 2013.

5 12.
Valberedningens fdrslag till suppleanter Ebba Wachtmeister (nyval) valdes pE t 3r, Lars Erik
Bennheden (nyval) och Birgitta Hansson (nyval) valdes av stdmman vardera p3 Z 3r. Ordinarie
ledamdter: Chatarina Lindgren, Ake :arnblad, Klas J6rgensen, Christina Carlsson, Britt Gudmundson,
Klas Andersson och Karin Eriksson foftsdtter som ledam6ter under kvarstSende mandatperiod (1 3r)

5 13.
Till ordinarie revisorer pt ett tr vardera valdes Per Delshammar (omval) och Lars Nyr6n (omval)
samt till revisorssuppleant p3 ett 3r omvaldes ttSkan Gdthe.
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5 14.
Till valberedningen valde stdmman Christer Wallentin (sammankallande), Hans Thiis samt
Claes Gudmundson, samtliga p3 f 3r.

5 ls.
Inga motioner har kommit till stdmman.

5 16.

Ovriga fr8gor: Inga fr8gor inkommit.

s 17.
M6tes avslutas och ordfdranden tackade avgSende suppleanter Christina Twengstr6m och Ingemar
Bengtsson samt M6llekurirens ansvarige f6r annonser John Albeftsen.
F6r allas deltagande tackade ordforanden och avslutade d€irmed Srsstdmman 2011.

nn/
Unfifu^trM

Justeras:
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VERKSAMHETSBERATTELSE T6N 2O1 1

Styrelsen for M6lle Byfdrening f8r hdrmed avge sin rappoft fdr verksam-
hetsSret 2011, vilket dr det 44:e sedan foreningen grundades.

Styrelse:
Chatarina Lindgren, ordf6rande, Ake JErnblad, vice ordfdrande,
Christina Carlsson, sekreterare, Klas Jdrgensen, kass6r, ordinarie
ledamdterna Karin Eriksson, Britt Gudmundson, Klas Andersson samt
suppleanterna Christina Twengstrom, Ingemar Bengtson och Magnus af
Ekenstam.

Styrelsen har haft 13 protokollf6rda mdten.

Arbetsutskott: Chatarina Lindgren, Ake JArnblad, Christina Carlsson samt
Klas Jorgensen.

Revisorer: Per Delshammar, ordinarie, Lars Nyr6n, ordinarie samt t-ltkan
Gothe som suppleant.

Valberedning: Christer Wallentin, sammankallande, Hans Thiis samt Claes
Gudmundson.

Medlemm ar: 7t2 st 01-01-2011, 669 st 31-12-2011.

Fdreningen hade ordinarie Srsm6te den 20 mars 2011 i stationshuset

Arets Sammarmofe holls p3 Grand Hotell med ca 50 deltagare.
Information gavs om v8ra aktiviteter. Hamn- och Viigforeningarna var
ocks8 ndrvarande och informerade om sina aktuelta frSgor. Till Arets
Mdttebo utsSgs Hans-Otto Pyk vars mtng8riga samlande av allt som 16r
Molle och Kullen 5r och kommer att vara till gliidje for m8nga.
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VAna AKTIVITETER
Katten ur tunnan: Tyvdrr kunde denna tradition inte genomforas i 3r, men
den kommer som lovat 2AL2,

Strandstddning: En liten men trogen skara slot upp for att plocka allt det
som m8nga slinger i vattnet i tron att det bara fdrsvinner. Vi hoppas alla,
som direfter gStt liings strandkanten sett skitlnaden, vill ndsta 3r ansluta
sig till stddpatrullen.

Vatborg: Grenar och kvistar vdntade p3 vSra bSltandare, och fyr tog det
snabbt. Vi hann knappt hdra ett tankevdckande tal och sjunga in vSren
innan det bara var glod kvar. Vi iir m8nga som vandrar till fiiladen fdr
denna gamla tradition och visst kdnner man att efter vdrmen frSn brasan
sE kommer vSrens vdrme.

Midsommarfirande.' Som sed dr hade nSgra samtats f6r att klii stSngen
kvdllen innan midsommaraftonen. Ndsta 3r kommer sdkert flera som
ocks8 har plockat blommar att vilja vara med for att gora stSngen dn
finare. Midsommaraftonens eftermiddag var varm och skon, stSngen
restes och dansen trSddes tilt viilk6nd musik. Barn och vuxna, fastboende,
sommarboende och gdster - alla hoppas vi frojdades ocks8 3t denna fina
inledning p3 en lSng sommar. Kaffe eller ldsk med hembakat smakade
gott dErefter. Trevlig gemenskap tycker alla som kom och glada var ocksS
de som vann fina vinster. Byfdreningen tackar f6r alla sk6nkta g8vor till
lotteriet.

Torghandel; Den fdrsta lordagen regnade och blSste bort m6jligheten att
resa tdlten. Dock kunde torghandeln genomfdras de ovriga lordagarna och
visst trivs vi alla med att g3 till hamnplanen for dagens inkdp av
gronsaker, frukt, ost, brdd, fisk mm. M8nga dr det som siger n8gra
uppskattade ord om dessa ldrdagars aktiviteter. MSnga hdnder hjiilper till
att resa tdlt, dra fram kyldisk och f6r allas arbete tackar vi varmt!

Teater: I 3r fick vi besok av ett vandrande teatersSllskap som roade oss
en kvdll pE stationens grdsplan. Detta kanske kan bli en ny tradition?
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Julmarknaden: Den andra advent blev i 3r b6rjan p3 iulens intSg i M6lle.

Stationshuset fylldes med juldofter, kransar, sm8 ting att gltidjas 3t eller
sl8 in att liiggas under granen. Tiink att vi moter sE m8nga just pE v8ra
arrangemang. Det betyder med all sEikerhet att de uppskattas.

vAnn VERKSAMHETER

Bibtiotekef.' Hdr frodas ldslusten och m8nga tips till spiinnande och/eller
intressanta bokupplevelser f8r alla som tittar in p3 torsdags-
eftermiddagarna. Biblioteksgruppen tackas varmt for sitt idoga arbete.

Galleriet: SE mycket kreativt arbetet hdr visades under hela sdsongen.
Varje vecka slSs dorrarna upp fdr olika konstndrers alster. Vi tittar,
diskuterar och f8r en upplevelse med hem efter varje besdk. M8nga iir
besdkarna och inte endast fr8n Mrille utan en utflykt med konst och besok
i hamnen 6r siikert en tradition f6r m8nga.

Vinprovning: Efter flera sdsonger med smak-, doft och synupplevelser tror
vi lite till mans kanske att vi nu kan allt om dessa iidla drycker. Att st inte
iir fallet bevisas varje gSng nya druvsafter fyller glasen. Varje tillfiille till
gemytligt siillskap ska tas tillvara och det dr vdl ett av skdlen till dessa
kvdllars populiiritet.

Uthyrning: Fdreningstrdffar av alla de slag sker i stationshuset och
annexet. Vad vore vardagen utan ett gymnastik- eller pingispass? Inte
heller skulle alla vtra fdreningar kunna ordna trdffar, forelSsningar eller
soppluncher om inte ddrrarna Oppnades i detta 101-8riga hus.

vAnn ANSVARSOMRADEN

Stationsttusefs och Annexefs invdndiga underhEll med omkringliggande
mark ska skdtas enligt det avtal vi har med kommunen. Detta gdr vi
efter bdista formtga och med m8nga ideella insatser. Under detta 3r har vi
haft form8nen att f3 hjAlp av en deltidsanstiilld. Foreningen har en
p8gSende dialog med kommunen om den yttre skotseln av husen.
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Mollekuriren dr en synnerligen uppskattad tidskrift for oss alla i M6lle,
vilket vi har fStt m8nga bevis for. T ex s3 vill flera av vSra medlemmar
inte vdnta till ankomsten till M6lle (om man 6r somrnarboende) utan
Mollekuriren ska anldnda per post till hemadressen. Siikert dr att
ldsningen vScker kiinslan av att snart 5r man Ster i M6lle. Kanske ger
ldsningen inspiration till flera att bes6ka Molle? M8nga timmar l6ggs ner
av flera frivilliga krafter pE att skriva artiklar och siilja annonser s3 att det
kan bli ett n6sta nummer varje g8ng. Tack allal

Solviken och F*gelviken: Skotseln av dessa ligger delvis hos oss, men
huvudansvaret har kommunen. Solvikens brygga har f8tt en
provbeldggning mot halka som, om den ger bra resultat, kommer att
anvdndas p3 flera ytor. Riicke har satts upp och ansning av vdxligheten
har skett. Figelviken fick en ny brygga, som invigdes med korugritlning p3

den ocksS nya grillen.

6vrigt:
p3 fataOen har binkar satts upp och n8gra binkar har ocksS inforskaffats,
som ndsta 3r kommer att finnas p3 andra platser limpliga f6r en stunds
vila.

Ett tryggt och s6kert samhdlle vill vi alla ha och det dr ett arbete och
f6rhEllningssitt som Byf6reningen vdrnar om och alltid f6rs6ker pSpeka i

nSOe aftiklar och vid sammankomster. Det dr sen upp till var och en av
oss att tinka pE och till niir det giiller t ex vdxtlighet vid vdgarna eller
hastigheten.

Det arbetssdtt med arbetsgrupper (ansvarig och back-up) for v8ra olika
aktiviteter och ansvarsomr8den, som styrelsen inf6rde f6rra 8ret, har
fungerat mycket bra. Allas vSrt gemensamma arbete har verkligen
kommit UEae fdreningen till gagn och ocks8 alla som pB nSgot sdtt
kommer i kontakt med v8ra aktiviteter.
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VERKSAMHETSPLANERING FOR 2AA2

Vi planerar fdr fortsatt fdrbiittring och underh8ll av lokalerna. Vi sdtter
upp papperskorgar s3 ingen ska behdva sldnga fimpen, burken eller
pappret pt marken.

Vi kommer att arbeta mycket med de donationer vi haft f6rmSnen att fE
forualta.
Pyks samling ska omhdndertas p3 ett s6kert och for framtiden ldtt
tillgiingligt siitt. Den ska ocks8 anvdndas av Byfdreningen till olika
utstiillningar redan till sommaren och for andra sammankomster. Vi

hoppas kunna tillvarata mer av det material som med all sdkerhet finns i

mSngas byr8lSdor, vilket dE kan bli en del av den Molleskatt, som i

framtiden ska komma till gliidje och nytta fdr s3 mSnga som mdjligt.

Fdr Steglos donation kommer en arbetsgrupp att tillstittas med uppgift att
arbeta fram ett fdrslag till utsmyckning av hamnomrSdet.

Slutligen vill vi i styrelsen framfora vSrt varma tack till_alla som hj6lper
oss med de m8nga aktiviteterna som vi har samt ocksS for de id6er och
uppslag som vi i styrelsen f3r ta emot.

Vi kommer att fortsdtta arbeta under mottot - "i tradition med fdrnyelse"
med foftsatt fdrhoppning om att flera av dem, som till exempel deltar i

vEra arrangemang eller leser Mollekuriren, ocks8 vill stotta oss med sitt
medlemskap.

Foreningens resultat for 2011 framg8r av resultat- och balansrfikningarna
pE efterfciljande sidor.



Mtille den 31 december 2011

&"fu
a., .u

"(QAf,tt^lsson Ak[Jarnblad \-

(v/rn,
Chatarina Karin Eriksson
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Kostnader Total Awik
Mobiltelefoni
Internet och fast telefoni
Trycksaker
Datorprogram
Datorer, tillbehdr
Kopieringskostnader
Servicekostnader
Litteratur
Portokostnader
Uppvaktningar, representation mm.
Tillst8nd, avgifter, mm.
Summa Kostnader

Resultat fiire avskrivningar

Avskrivningar
Avskrivningar inventarier - Mdbler
Avskrivningar inventarier - Torghand
Avskrivningar inventarier - Lekplatse
Avskrivningar inventarier - Bergvirm
Summa avskrivningar

Resultat efter avskrivningar

Finansiella kostnader
FOrsikringar
Finansiella kostnader
Kundf6rluster
Rinteintikter

Summa finasiella kostnader

1661,00
3828,00
5750,00
2544,4O
4775,44

150,00
582,00
292,O0

1459,00
3773,4O
3833,00

46484O,45

85829,55

3675,00
17220,4O
26754,O4
18100,00

65749,OO

2OO8O,55

3098,00
1983,00
1750,00

-1614,55

s276,45

1500,00
3900,00

0,00
1000,00

0,00
1000,00

0,00
0,00

3000,00
1000,00
2500.00

398988,OO

42012,OO

3675,00
3444,OO
5351,00

18100,00
3O570,OO

11442,OO

2550,00
3000,00
3000,00

0,00

855O,OO

161,00
-72,O4

5750,00
1544,00
4775,44
-850,00
582,00
292,04

-1541,00
2773,4O
1333,00

65852,45

43817,55

0,00
t3776,4O
21403,00

0,00
35179,OO

8638,55

548,00
-1017,00
-1250,00
-1614,55

-3333,55

Reeultat 10 1197
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IntSkter Total Avvik
Medlemsavgifter
Hyra - Galleriet
Hyra - Ligenheten
Hyra - Stationen
Hyra - Annexet
Hyra - Ovrigt
M6llekuriren - Annonsinteikter
Mollekuriren - Annonsrabatter
Midsommar
lubileumsfesten
Julmarknaden
Vinprovning
lqrghqqdel 13332,00

142300,00
47100,00
45500,00
46270,4O
22225,44

1050,00
189000,00

0,00
8205,00

0,00
641,00

35047,00

130000,00
30000,00
30000,00
25000,00
25000,00

1000,00
150000,00

0,00
5000,00

0,00
0,00

30000,00
15000,00

12300,00
17100,00
15500,00
2l27O,AA
-2775,4O

50,00
39000,00

0,00
3205,00

0,00
641,00

5047,00
-1668,00

Summa Int6kter 550670,OO 441OOO,OO 109670,OO

Kostnader
Bilersdttning, skattefri
Arsmoteskostnader
Ovriga mdtekostnader
Lokalhyra
Gallerikostnader
Elkostnader Stationen
Elkostnader Annexet
Vatten & RenhSllning
Ovriga lokalkostnader
Stiidning
Interior - Utsmyckning
Rep & UnderhSll Stationen
Rep & UnderhSll Annexet
Rep & Underh8ll Ligenheten
Rep & Underh8ll Kiillaren
Rep & Underh8ll Exteri6r
MK - Tryckerikostnader
MK - Redigeringskostnader
MK - Porto Tidningen
MK - Pofto ovrigt
MK - Ovriga kostnader
Arr. - Katten, Valborg
Arr. - Midsommar
Arr. - Jub.festen
Arr. - Jub.ust.
Arr. - lulmarknaden
Arr. - Sommarm6tet
Arr. - Kalendern
Arr. - Vinprovningar
Arr. - Torghandel
Arr. - Ovriga arrangemang
Kontorsmaterial

1982,00
88,00

384,00
63588,00
13006,70
42678,O4
17647,44
12183,00
7591,00

22850,00
327L,5A

29565.00
1953,00
6994,00
4539,00

24452,75
82116,00
52000,00
-2084,00

276,AA
1800,00
2129,44

542,00

3828,00
3240,00

0,00
23933,00
4919,00
2086,00
8675,50

1000,00
2000,00
1500,00

63588,00
1000,00

50000,00
21000,00
13000,00
5000,00

22000,00
2000,00
5000,00
3000,00
5000,00
3000,00
1000,00

90000,00
50000,00

0,00
0,00

2000,00
3000,00
1000,00

0,00
3000,00

0,OO
25000,00
4000,00
3000,00
5000,00

982,00
-1912,00
-1116,00

0,00
t2oo6,7o
-7322,94
-3393,00
-817,00
2591,00

850,00
1271,54

24565,00
-L447,OA
1994,00
1539,00

23452,75
-7884,00
2000,00

-2084,00
276,O4

-200,00
-871,00
-458,00

3828,00
24A,AO

0,00
-1067,00

919,00
-914,00
3675,50



gvlfltte cByfrirening Balansrapport 2011

Period balans

1010
1020
1040
1050
1060
L260
1300
1645
1700
1825
1B28
1840
1850

Kassa
PlusGiro
Transaktionskonto
Sparkonto
Donationskonto
Kundfordringar
Interimsfordringar
Skattekonto
Fdrutbetalda kostnader
Inventarier - Mdbler
Inventarier - Torghandel
Inventarier - Lekplatsen

451,00
28642,93

175361,35
0,00
0,00

10450,00
21453,00

148,00
0,00

11025,00
L7220,O0
26754,O0

2966,OO
-28642,93
-18175,56
LO1294,34
400000,00

1000,00
-21453,O0

-148,00
638,00

-3675,00
-t7220,OO
-26754,OO

34t7,OO
0,00

t57L85,79
LOL294,34
400000,00

11450,00
0,00
0,00

638,00
7350,00

0,00
0,00

Inventarier - Berqvdrme
S:A

180925.00 -18100.00 162825.00
472430,28 371729,85 B44t6O,t3

EGET KAPITAL OCH SKULDER balansl Periodl Utq balans

2L30
2330
2350
2360
2390
2890
2895
2896
2897
2997
2998

Skulder till Hdganais Kommun
Upplupna sociala avgifter
Forutbetalda medlemsavgifter
F6rutbeta lda Portokostnader
Ovriga Interimsskulder
Fond - M6lle Hamn
Fond - Utsmyckning
Fond - Badplatser
Fond - Hjdrtstartare
Eget kapital

-53000,00
-160,00

-64700,00
-8700,00
-4018,00

0.00
0,00

-L2667,4O
-20000,00

-388074,13

26500,00
160,00

-300,00
300,00

-340,00
-400000,00

-235,75
-2950,00
20000,00
78888,85

-7BBB8,B5

-26500,00
0,00

-65000,00
-8400,00
-4358,00

-400000,00
-235,75

-15617,00
0,00

-309185,28
0,00Fq. 8rs resultat 7B8BB,B5

S:a Kortfristiga skulder -472430,28 -356865,75 -829296,O3

RESULTAT oo t4864,LO 10



gytdfle Budgetfiirslag 2OL2
IntEkter 2011 2f'tz
Konto lBendmninq Budget Utfall Budset

3110 Medlemsavgifter
3210 Hyra - Galleriet
322A Hyra - Ldgenheten
3230 Hyra - Stationen
3244 Hyra - Annexet
3250 Hyra - Ovrigt
3310 M6llekuriren*Annonsintdkter
3320 Mollekuriren-Annonsrabatter
3520 Midsommar
3540 Julmarknaden
3560 M6lledagama
3570 Vinprovning
3580 Torqhandel

130000,00
30000,00
30000,00
25000,00
25000,00

1000,00
150000,00

0,00
5000,00

0,00

30000,00
15000,00

142300,00
47100,00
45500,00
4627A,4O
22225,4O

1050,00
189000,00

0,00
8205,00

641,00

35047,00
13332.00

130000,00
35000,00
30000,00
30000,00
25000,00

1000,00
150000,00

0,00
5000,00
1000,00
5000,00

30000,00
15000.00

S:a IntSkter 441OOO,OO 5506 457OOO,OO

5800 Bilersdttning, skattefri
6130 Arsm6teskostnader
6140 Ovrigam6tekostnader
6210 Lokalhyra
6215 Gallerikostnader
6220 ElkostnaderStationen
622L ElkostnaderAnnexet
6230 Vatten & RenhSllning
624A Ovrigalokalkostnader
6241 Stddning
6242 Interior - Utsmyckning
6245 Hygienartiklar
6250 Rep & underh5ll Stationen
6255 Rep & UnderhSll Annexet
6260 Rep & UnderhSll Lagenheten
6265 Rep & UnderhSll Killaren
627A Rep & UnderhSll Exterior
6280 Servicekostnader WS mm
6310 MK - Tryckerikostnader
6320 MK - Redigeringskostnader
6330 MK - Porto Tidningen
6335 MK - Porto dvrigt
6340 MK - Ovriga kostnader
6510 Arr. - Katten, Valborg
6520 Arr. - Midsommar
6540 Arr. - lulmarknaden
6550 Arr. - Sommarmotet
6560 Arr. - Mdlledagarna
6570 Arr. - Vinprovningar
6580 Arr- - Torghandel

1000,00
2000,00
1500,00

63588,00
1000,00

50000,00
21000,00
13000,00
5000,00

22000,00
2000,00

5000,00
3000,00
5000,00
3000,00
1000,00

90000.00
50000.00

0,00
0,00

2000,00
3000,00
1000,00

0,00
3000,00

25000,00
4000,00

L982,
88,0

384,0
53588,
13006,7
42678,44
t7647
12183,00
7591.00

22850,00
3271,54

29565,00
1953,00
5994,00
4539,00

24452,75

82116,00
52000,00
-2084,00

276,44
1800,00
2129,00

542,00
3828,00
3240,00

23933,
49L9,

1000,
2000,
1500,

65224,
5000,

50000,
22AOA,
14000,
5000,

23000,0
2000,
3000,

15000,
18000,
5000,
1500,

10000,
5000,00

90000,00
50000.00

-15000,00
0,00

2000,00
3000,00
1000,00
2000,00
3000,00

15000,00
25000,00

5000,00



%.6{te tt u r vrLtra l'usgefrorslag zvLz
Kostnader 2011 2At2
Konto Bendmninq Budqet Utfall Budget
6590 Arr. - Ovriga arrangemang
6710 Kontorsmaterial
6724 Mobiltelefoni
6734 Internet och fast telefoni
6740 Trycksaker
6750 Datorprogram
6760 Datorer,tillbehor
6774 Kopieringskostnader
6780 Servicekostnader
6790 Litteratur
6800 Portokostnader
6850 Uppvaktningar, representation mm.
6860 Tillst3nd, avgifter, mm.

S:a Kostanader

Resultat ftire avskrivningar

Avskrivningar
7925 Avskrivningar inventarier - M6bler
7928 Avskrivningar inventarier - Torghandel
7940 Avskrivningar inventarier - Lekplatsen
7950 Avskrivningar inventarier - Bergvirme

Summa avskrivningar

Resultat efter avskrivningar

Finansiella kostnader
7310 F6rsdkringar
7685 Finansiella kostnader
7980 Kundf6rluster
8310 REnteintdkter

Summa finasiella kostnader

3000,00
5000,00
1500,00
3900,00

0,00
1000,00

0,00
1000,00

0,00
0,00

3000,00
1000,00
2500,00

39898&OO

4ZOt2tOA

3675,00
3444,OO
5351,00

18100,00
3057O,OO

Lt442,OO

2550,00
30o0,oo
3000,00

0,00

8550,OO

2086,00
8675,50
1661,00
3828,00
5750,00
2544,4O
4775,4O

150,00
582,00
292,AO

1459,00
3773,4O
3833,00

454840,45

85829,55

3675,00
t722A,AO
26754,O4
18100,00

65749,OO

2OO8O,55

3098,00
1983,00
1750,00

-1614,55

5216,45

2000,00
3000,00
1600,00
4000,00

0,00
2500,00
2000,00

0,00
0,00
0,00

2000,00
1500,00
4000,00

451824,OO

51

3675,00
0,00
0,00

32565,00
3624O,OO

-31O54,OO

5000,00
1000,00
1500,00

-1500,00

6000,OO

Berfiknat rcsultat 2892,OO 14864,10 -37tl54,OO



MOLLE BYFORENING o valberedningen

Den s mars 2012

I$y"{ iir"e:x} i }}$4r:ttru m tyn*: [s*
- fdrslag till sammansiittning inftir irsmiitet den z5 mars 2012

Namn St?illning i
styrelsen

Kommentar

KlasAndersson

Lasse Bennheden
Christina Carlsson

Karin Eriksson

Britt Gundmundson

Biryitta Hansson
Ake J[rnblad

Klas J<irgensen

Chatarina Lindgren

EbbaWachmeister

Ledamot

Suppleant
kdamot
Ledamot

l,edamot

Suppleant
Ledamot

I.edamot

Ordfdrande

Suppleant

Kvarst&r*
1rNyval aA:

Kvarstfir*

Kvarstir"

Kvarstir*

Nyval / 'ir
Kvarstir*

Kvarstir*

Kvarstflr"

Nwal fn,

r Vald pl wl6r vid fiiregf,ende frrsmiite.

Revlsorer
Per Delshammar, ordinarie, r &r r omval
Iars Nyr6n, ordinarie, t &r . omval
H&kan Giithe, suppleant, t hr r omval

Valberedning
Claes Gundmundson, t fir
Hans Thiis, r tr
Christer Wallentin, sammankallande, r &r

Utdragur stadgarna
S S. fusmiitet viiljer styrelse. Denna skall best8 av ordfiirande och minst fyra och hiigst
sex ledam6ter, samt minst en suppleant och hdgst tre suppleanter, valda ftir ett eller
tv& fu. Arsmiitet utser ordfiirande och avg6rtiden. Styrelsen inom sig utservice
ordfiirande, sekreterare och kasstir.

Ctu", CuOmunA*n
Hans Thiis
Christer Wallentin



Revisionsberflttelse

Till irsmdtet2012 i

Miille Byftirening

Org.nr 843001-1737

Undertecknade, utsedda till revisorer vid M<ille Byftirenings Srsmrite 201 I, har granskat
irsredovisningen och bokfiiringen samt styrelsens ftirvaltning ftir riikenskapsflret20ll. Det iir
styrelsen som har ansvaret ftir riikenskapshandlingarna och ftirvaltningen och ftir aff gallande lagar
till?impas vid uppriittandet av irsredovisningen. Revisornas ansvar ar att uttala sig om
Arsredovisningen och ftirvaltningen pi grundval av sin revision.

Revisionen har utftirts i enlighet med giingse revisionssed ftir mindre, ideella ftireningar. Detta innebiir
att revisionen har genomft;rts ftir att med rimlig men inte absolut siikerhet ftirsiikra oss om att
Srsredovisningen inte innehAller v?isentliga felaktigheter. En revision innefattar bl a att granska ett
urval av underlagen och annan information i rZikenskapshandlingarna sisom irets kontoutdrag frin
banker samt protokollen frin irets styrelsem<iten speciellt avseende beslut som piverkar det
ekonomiska utfallet.

Vi har funnit att irsredovisningen har upprflffats i enlighet med till?impliga lagar och ftirordningar och
att den ger en r?iffvisande bild av loreningens resultat och stiillning dock med foljande undantag.
Fd,reningen har i balansrlkningen en tillgangspost avseende bergviirmeanltiggning. Denna anliiggning
avskrives enligt ett nytt beslut p& 5 6r frin och med2012. Hyreskontraktet som ftlreningen har med
Hdganiis Kommun l6per ut den 31.12 2072. Om detta kontrakt inte ftimyas tvingas ftireningen till en
extraordiniir nedskrivning av bergviirmeanl?iggningen vilket avsevdrt reducerar ftireningens egna
kapital.

Oaktat detta tillstyrker vi att irsmdtet beviljar styrelsens ledam<iter ansvarsfrihet fbr r?ikenskapsaret.

Md,lle den 16 mars2012

(il lD*/,/**^,r,v*
Per A Delsharnmar



svtotr.T tsyfoKENr^{E
i tradition med fdrnyelse

Ansu6rE r MoLLE BvFORENTNG DEN 20 MARS zo11 KL 15.oo
I STATIONSHUSET

DAGORDNING

1. Motet 6ppnas
2. Val av ordforande och sekreterare
3. Val av tv8 justeringspersoner tillika rostriknare
4. Fr8ga om kallelsen till Srsmotet utfdrdats i behdrig ordning
5. Faststiillande av dagordning
6. Styrelsens forvaltningsberittelse
7. Redovisning av Srets rdkenskaper
B. Revisorernas berdttelse
9. Ansvarsfrihet for styrelsen
10. Faststdllande av medlemsavgift f6r p8foljande verksamhets8r
11. Val av ordforande for fdreningen
t2. Val av styrelseledamdter och suppleanter
13. Val av tv8 revisorer och en revisorssuppleant
t4. Val av valberedning om tre ledamoter f6r 1 3r
15. Behandling av motioner
16. Ovriga i forvdg anm6lda fr8gor
L7. Motet avslutas. FafUtoerysa, Qrafl{;lUa4o't

VALKOMNA!

Styrelsen



Jvto-t.cr tsv foKTstr NtE
i tradition med fornyelse

VERKSAMHETSBERATTELSE FOR 20 10

styrelsen for Molle Byforening f8r hdrmed avge sin rapport for verksam-
hets8ret 2010, vilket iir det 43:e sedan f6reningen grundades.

Styrelse:
Chatarina Li ndgren, ordforande, Christina Twengstrcim, vice ordforande,
Christina Carlsson, sekreterare, Klas Jdrgensen, kassor, ordinarie
ledamoterna Karin Eriksson, Ake Jernblad samt ersdttarna Klas
Andersson, Ingemar Bengtson och Mats Eriksson.

Styrelsen har haft 14 protokollfdrda moten.

Arbetsutskott: Chatarina Lindgren, Christina Twengstrdm, Christina
Carlsson samt Klas Jdrgensen.

Foreningen hade ordinarie Srsmote den 21 mars och extra forenings-
stdmma den ZZjuni.

Arets Sommarmcite holls p3 Grand Hotell med ca 50 deltagare. Informa-
tion gavs om v8ra aktiviteter samt ocksS om Hamn- och Viigforeningarnas
p8gSende arbeten. FrSgor stiilldes av deltagarna, vilket Eir ett viktigt syfte
med vSrt sommarmote. Till Arets Miillebo utsSgs Ingeborg Hober, som
varit mycket aktiv i m8nga 3r i och for M6lle.

vAnn AKTIVITER
Katten ur tunnan: Viktig tradition diir mSnga barn och vuxna deltog.

Strandstddning: Fler och fler ansluter sig for att stdda sE att vi f8r rena
strdnder att njuta av och inbjuda besokare till. Enligt god sed avslutade vi
formiddagen med kaffe.

Valborg: Regn och blSst satte ndstan stopp for att tdnda brasan. Dock
efter tal och sk6nsSng beslots att sdtta stickan till veden. Det tog l8ng tid,
men slutligen tog sig elden. Liinge brann det och varmt blev det f6r
'firgruppen".



Svto-c."tT'By foKrNrS{E
i tradition med f6rnyelse

Verksamhetsberittelse 2010 - Molle Byftirening sid 2.

Midsommarfirande; Kviillen innan forbereddes stSngen med blad och
blomster som plockats runt om i Molle. Sttngen restes med flaggan i topp
och m8nga - barn och vuxna, fastboende, sommarboende och gister -
fattade varandras hdnder i dansen till dragspelets toner. Runt de dansan-
de biinkande sig mSnga f6r en kopp kaffe eller saft med hembakat dArtill.
Hiirligt med fint vdder och trevlig gemenskap p3 en lekplats, som kan
anvSndas till mycken lekl Lotter stldes och fina vinster drogs.

Torghandel.' Visst trivs vi i atla med att gE titl hamnplanen pE lcirdagarna
fdr att inhandta allt vad d6r finnsl Efter n8gra 8rs handel har vi sett att
nSOe Moltebor och tillresta (viig- eller sjoledes) blir glatt overraskade ndr
de ser stSnden med nyttigt, gott eller lite till lyst som dukats upp,

Julmarknaden: Annu en trevlig, gammal tradition har tteruppviickts. PB

bord och viggar kom allehanda alster upp, mycket gott att inf6rskaffa till
egna julfirandet fanns. Kanske mSnga ocksS klarade av en del julklapps-
ink6p? Gott kaffe med brod, glogg och varm korv kunde de talrika be-
s6karna njuta av. Vi f8r nog faststdlla att den andra advent ska det alltid
vara julmarknad i Molle Stationshus.

JubiteumsSret: Detta prdglade m8nga av vSra aktiviteter under 8ret.
Att Stationshuset hade 100 3r pE nacken och att Srets Mollebo fyllde 100
3r var verkligen nSgot att fira! Vi b6rjade tidigt att planera - kunde vi fE
en gammal jiirnv5gsvagn till M6lle, fanns det n8gon som arbetat pE

jiirnvtigen, hur skulle jubileet utformas - kan vi fE tag i en stinsm6ssa?
Detta var bara nSgra av frSgorna. Visst klarade vi nistan av allt detta.
Jiirnviigsvagnen fick dock st8 kvar d6r den sttrl Med pompa och sttt till
blSsorkesterns toner invigdes alla begivenheter. Utst6llning, torghandel pE

gamla plattformen och vilken fest det blev p3 kviillen!
MSnga minnen fick vi ta del av som visar att i bSde hjiirta och sinne finns
det gtngna seklet kvar!

vAnn VERKSAMHETER
Bibtiatekef,' En grupp duktiga medhjiilpare ser till att ink6p och utlSning
fungerar till alla boklSnares gliidje.

Gatteriet: Under utstdllningssdsongen har m8nga USOe nya och tidigare
utstdllare givit alla besdkare upplevelser av olika konstverk. Verksam-
heten togs i 3r over av en grupp b8de inom och utom styrelsen.



svto[fr tsvfoRENrstE
i tradition med fornyelse

Verksamhetsberittelsen 2010 Molle Byf6rening sid 3

Vinprovning; Detta 6r ur m8nga synpunkter - goda kviillar! Med mycken
kunskap har deltagarna fStt fardas 6ver kontinenterna f6r att sedan av de
olika druvsafternas speciella egenskaper. Att ocksS deltagarna fStt
mycken trevlig samvaro och lite gott p3 tallrikarna diirtill 96r att dessa
provtillfiillen blir berikande pE flera siitt.

IJthyrning.' I Annexet h8ller mtnga damer och herrar formen genom
gymnastik och pingis flera dagar i veckan. Stationshuset nyt$as flitigt av
Mdlles alla fcireningar till mdten, forelSsningar, soppluncher, bridge mm.
Flera privata fester anordnas och ldgenheten har hyrts bSde for kyrkans
sommarprdst och foretagspersonal. Flera foreningar har ocksS sina forr8d
i kdllaren.

vANn ANSVARSoMRADEN
Stationshusefs och Annexefs inv6ndiga underhSll, omkringtiggande mark
ska sk6tas. Anslagstavlan p3 annexet ska n8llas uppdaterad. Detta har
under Sret innefattat att vi mSlat i annexet, byggt om i duschutrymmet
samt rensat upp i kdllaren. Marken runt omkring har rensats och nya
buskar planterats. Vi har inforskaffat storre kaffebryggare och stddat upp i

forr8d mm. Nya bord till stora salen har inkopts. UndernSllet av berg-
virmeaggregatet samt av all utrustning i fastigheten ligger ocks8 inom
v8rt ansvarsomrEde och dessa poster 6r och kommer att innebdra hoga
kostnader.

Maltekuriren har under hela detta 3r varit styrelsens ansvar. Eftersom den
5r en viktig gemensam informationskdlla bSde for Mollebor och Molle-
vdnners perspektiv, men ocks8 som trevlig turistinformation, sE har vi
arbetat mycket intensivt med att vara s3 "m8ngsidiga" som mojligt. Detta
har vi inte klarat utan bidrag fr8n flera skribenter. Att annonsf6rsdljning
och utdelning i Molles brevlSdor ocks8 skotts med hjiilp allt av frivilliga
krafter iir vi tacksamma for.

Badplatserna Solviken och Ftgelviken; Skdtseln av dessa ligger delvis hos
oss men huvudansvaret hos kommunen. Vi har under Sret fort en dialog
rdrande underhSllet, d3 bl a bryggorna inte dr i acceptabelt skick. Vi kan
inte nog betona sdkerhetsaspekten och framkomligheten ur flera syn-
vinklar.



svtd.C.cT tsyfoKTNIN?
i tradition med f6rnyelse

Verksamhetsberdttelse 2010 M6lle Byforening

Christina Carlsson Karin Eriksson

sid 4

Styrelsen har under tret formalisterat de olika ansvarsomrtdena genom

att dels ha en aktiv AU grupp, dels inrdttat en grupp for varje aktivitets-
omr8de ddr en huvudansvarig och en ersdttare finns. Dessutom har den
resursgrupp best8ende av personer utanfor styrelsen kunnat engageras
vid olika tillfiillen. Detta gjorde det bland annat mojligt att t ex kunna
genomfora btde torgdagarna och julmarknaden, vilka inte var inplanerade
for 2010.

VERKSAMHETSPLANERING F6R 2O1 1
Fortsatt underhSllsarbete i alla lokaler planeras. Vi sdtter upp flagg-
stdngerna fdreningen f8tt av kommunen. Gronytorna runt stationen ska
goras 5n trevligare, vilket innebdr plantering och nSgon civerraskning.
Att plocka fimpar, burkar och div skrdp beh6ver vi viil inte alls gora i

forts5ttningen? Dialogen med kommunen om flera binkar, bdttre
underhSll av fasader och dorrar, badens underhSll samt generellt arbeta
for att fr8gor som direkt eller indirekt berdr Molle diskuteras aktivt.

Slutligen vill styrelsen framfora sitt varma tack till alla som hjiilper oss
praktiskt i de m8nga aktiviteterna samt med id6er och konstruktiv kritik.
Vi kommer att fortsitta arbete under mottot - i tradition med fornyelse.
Med detta arbetssdtt hoppas vi att v8ra medlemmar uppskattar det vi 96r
och ocks8 de som idag inte 6r medlemmar vill medverka igenom att bli
medlemmar f6r att stddja arbetet i och fdr M6lle.

M6lle den 31 december 2010

Chatarina Lindgren Christina Twengstr6m Klas Jorgensen

Ake lernblad



MO[tr tsVfOREs{r^tg
i tradition med fornyelse

Miille Byfiirening
ResultatrHkning per 31 december 2O1O

Int5kter
Medlemsavgifter (inkl porto)
Hyresintdkter
Mollekuriren 1)
Arrangemang
Badplatser
Rdnta

2008 2009
103130,00 115020,00
108000,00 135400,00
164810,00 185750,00
82986,00 65890,00

0.00 26L44,OO
348.00 0.00

2010
108430,00
L647OO,AO
136375,00
108493,00

0,00
0.00

Summa intdkter

Kostnader
Medlemsrelaterade kostnader
Stationshuset 2)
M6llekuriren 1)
Arrangemang
Badplatser
Adm inistrativa kostnader 3)
Finansiella kostnader
Kundforluster

459274,00 5282O4,OO 517998,00

2008 2009
-6666,00 -1675,00

-146699,90 -172394,4O
-t6BO27,75 -t48329,94
-85299,25 -55031,80

-831,00 -21519,00
-21026,90 -18911,88

0.00 -4089,00

2010
-7199,62

-233225,75
-158099,25
-ta8t77,75

0,00
-29818,03

-5354,00
-4100,45

Summa kostnader

Resultat fore dispositioner

Avskrivningar

Arets vinst

42ssso,s; 43reso,s; s4se74,8s

3A723,2A 96253,42 -27976,85

-18029,00 -19490,00 -50912,00

L2694,2A 76763,42 -78888,85



oooooqqqqq
tl.)oo$tft
C\t(\ lrlnloN r\or
F{N \OO
Ft F{ (\ 0O

FI

oooooooooo
ooc)ot\NOOO@o(\\o(nor@NN\T(o
rtlllFl

tl

o oooo ooo
d ddri(r) -ICD|\ro ooto() \orto\
F{ I Fl$

ltl

oooooooooooooo
ol'olr)ooooN(')r\(\lOl.ftoo@rorltol\c)
ON@F{(nNO
FIF{F{Nnl\fm (\

rl€
!

o({
d
too
!oo
tD

o(flLno cD (r')

Fl (! Fllrl$ro
$\o(f)

@ ltl
f\ I\

F{

o(nrnqqar
Fl C\ F{tn!fto!f(oo')

@ tftm|\
Ft

ooc)o
d r.i
lfl|J.)
sf$
OF{
F{ nl

oooo
o(fl
|fllrl
t$
C) r{
F{N

r{
oE

t-o

fit
r{
FIoo
roo
I,l

r{
I\
r,'
ct('|
GI
(rt
ul

d

oq
lftoo
-{

oq
lrt
Ft
(o
(vl

t
ogl
c

oO
g|

tr
o
E
E
ao

Lo
L
o+)co
.g
agL'
th
lo

L
|!o
L

rQ

gt
E* bE.8 

=F 
E'95;€

Lllll

'$uubbb gc)
SFFEFF gE
FpyLtJ'tufi'rv

=cccCc+{:>Y q, o o (u (u y ggl:>> .--o
hi;ii,=i;YJdl

L
oE
G
E
UI
o{
$
s
o
f,trPb
SglI b.FiP!!!'c oPpb
:i.g .E

EE b
EgE

F$PE P

F $eFx

ct
ilo
|rl
L|!s
E
o
IJ
oE
tl

gl:
FL
-0,'FE
-tod
f-CL
:c) o{-tr>'=
OE:oob
log
=s

oooooo
oooo|.nooNo(Y)(\to
(\ $ (Y)

N

ooo.q
o(o
tO F{s\oor@(\ (\l

C)q
r.rl
(Y)

o(')oootN
'-r (O ONF\$
N(Y)O

@r{
H (\l

F{

oooooo
oooo rr't o
ONO(nNO
c\l \t Fl

r!

()c)o rtl
Ctr (\l
00 lft
N(n
-{ C\
rr1

oq
rtt
to

@(r10tr)_q\
(c| ctl |rtoo$N(oN
r{(YlO(f)ln

oo
ro

ctl

t.rt

oq
\o
1rl
\o
lrl

oq
oo
N
ro
(fl
(rl

oo
(o'

tfto
F{



Miille Byf6rening Budgetf6rslag 2O11
Nontor ien*&d ,- lrgut&l$ ,.,'', ,g|r4!l**t*S,l*.rr:,,,, ,' :,,. .,',: '

Riirelseint5kter

3110 Medlemsavgifter
3120 PortointiKer

32LO Hyra - Galleriet
3220 Hyra - Ligenheten
3230 Hyra - Stationen
3240 Hyra - Annexet
3250 Hyra - Ovrigt

3520 Midsommar
3530 Jubileumsfesten
3570 Vinprovning
3580 Torghandel

108430,00 130000,00
o,o0 108430,00 20000,00 15ooo0,0o

36700,00
72600,OO
28100,00
25800,00

30000,00
30000,00
25000,00
25000,00

1500,00 164700,00 100o,oo 111ooo,oo

3310 M6llekuriren - Annons 140200,00 150000,00
3320 Mdllekuriren - Rabatter -3825,00 136375'00 150000,00

732A,OO
37020,00
38700,00

5000,00
0,00

30000,00
25453,00 108493,00 15000,00 50000,00

S:a Int5kter 517998,OO 461OOO,OO
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5800
6130
6140

62tO
62t5
6220
622L
6230
6240
624L
6242
6250
6255
6260
6265
6274

6310
6320
6330
6340

6510
6520
6530
6535
6550
6569
6570
6580
6590

6714
6720
6734
6750
6764
6770

Riirelsekostnader

Bilersdttning, skattefri
ArsmOteskostnader
Ovriga motekostnader

Lokalhyra
Gallerikostnader
Elkostnader Stationen
Elkostnader Annexet
Vatten & RenhSllning
Ovriga lokalkostnader
Stddning
Interi6r - Utsmyckning
Rep & underhSll Stationen
Rep & Underh8ll Annexet
Rep & UnderhSll L6genheten
Rep & Underh8ll Kdllaren
Rep & UnderhSll Exteridr

Tryckerikostnader
Redigeringskostnader
Di stri butionskostnader
Ovriga kostnader

Katten, Valborg
Midsommarfesten
Jubileumsfesten
Jubileumsutstiill ningen
Sommarmdtet
Kalendern
Vinprovningar
Torghandel
Ovriga arrangemang

Kontorsmaterial
Mobiltelefoni
Internet och fast telefoni
Datorprogram
Datorer, tillbeh6r
Kopieringskostnader

Portokostnader
Uppvaktningar mm.
Tillst8nd mm.

F6rsikringar
Finansielfa kostnader
Kundfcirluster
Rdnteintikter

1115,50
1513,00
457L,L2 7L99,62

1000,00
2000,00
1500,00 4500,00

63588,00
466,00

47277,OO
2L676,OO
14780,00
29408,55
20380,00
4019,00

13753,20
1585,00
3540,00

11331,00
t422,OO 233225,75

63588,00
1000,00

50000,00
21000,00
13000,00
5000,00

22000,00
2000,00
5000,00
1000,00
5000,00
3000,00
3000,00 194588,00

79652,AA
60845,00
14645,25
2947,OO 159099,25

90000,00
50000,00
20000,00
2000,00 162000,00

6545,45
662,50

27374,5A
17698,80

3179,OO
L2427,OA
25367,OO
9615,50

3000,00
1000,00

0,00
0,00

3000,00
0,00

25000,00
4000,00

5108,00 7a8r77,75 3000,00 39000,00

9573,58
1583,00
2746,OO
2687,45
3763,00

5000,00
1500,00
3900,00
1000,00

0,00
t7a7,oo 22060,03 1000,00 12400,00

6800
6850
6860

3298,00
1868,00
2592,OO 775g,OO

3000,00
1000,00
2500,00 6500,00

73LO
7685
7980
8310

2406,AO
2982,00
4100,45

2550,00
3000,00
3000,00

s:a l(ostnader 5,45974,85 427538,OO

Resultat fiire avskrivningar -Z7g76,Bs 33462,OO
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Avskrivningar
7920 L6s6re
7926 Utrustning

0vrigt
7928 Torghandel 5 5r
7930 K6ket
7g4O Lekplatsen 5 3r

18020,00
22OO,AO
1805,00
4300,00

16987,00
3444,OO

5351,00
7950 Bergvdrme 10 5r 18100,00
7925 M6bler 3 5r 7600,00 3675,00 - ---- --

3057O'OO



gvlntte cByforening

PROTOKOLL
frtn trsmOtet i M6lle Byf6rening den 21 mars 2010 i Stationshuset

Ndrvarande: 52 personer.

51.
Mdtet Oppnades av ordf6randen Jdrgen Pedersen, som hdlsade alla vilkomna.

52
Till ordf$randen vid mdtet valdes Jrirgen Pedersen och till sekreterare Chatarina Lindgren.

93.
Tilljusterare, tillika r6striiknare valdes Stig Boman och Per Delshammar.

54.
Motet bekrdftade att kallelsen skickats ut i behdrig ordnlng.

ss.
Under punKen 'Ovriga frEgor" tillades: Kostnadsersdttning till styrelsen, F6rslag till
Stadgedndringar, M6llekuriren, Medlemsavgifter samt Torghandeln. Med dessa tillSgg till
dagordningen godkiindes densamma.

96.
Styrelsens forvaltningsberdttelse genomgicks och m6tet godkdnde dtirefter densamma.

87.
Resultat- och balansrdkningarna kommenterades av kassdren och pE frEgan varfdr inte fondmedlen
fordndrats frtn foreg8ende Er bekriiftade kass6ren att dessa inte anvdnts.
M6tet godkdnde diirmed trets riikenskaper,

5e.
F0reningens revisor, Per Delshammar, l3ste upp revisionsberiittelsen, som lades till
handlingarna.

5e.
M6tet beviljade styrelsen ansvatsfrihet fdr det gEngna verksamhetsEret 2009.

5 10.
Motet beslot att f6r tr 2010 iir medlemsavgiften oforiindrad dvs 150 kronor per person.

5 11.
Val av ordfdrande - detta iir en stadgeenlig punkt, men i Er ej gSllande dE ordfdranden valdes pB w3
Er vid fdrra Erets sttimma.

I 12.
Valberedningens f6rslag fdr fyllnadsval av tv8 ordinarie ledamOter p3 vardera ett tr var
Christina Carlsson och Ake Jtirnblad, vilka valdes av stdmman.

Till suppleanter pt vardera ett tr fdreslogs Karin Erikson, Eva Seidel samt Ingemar Bengtson, vilka /
samtliga valdes av stdmman.



tul6tte rBlforening

s 13.
Till ordinarie revisorer pt ett tr vardera omvaldes Jan Christenson och Per Delshammar

samt till revisorssuppleant pB ett 3r omvaldes ttEtan Gdthe.

5 14.

Stiimman valde Hans Thiis, Stig Boman samt omvalde Christer Wallentin till valberedningen.

5 ls.
Inga motioner har kommit till stdmman.

5 16.

6vriga frigor:
Ersdttning till styrelsen
Stiimman beslot att till sffrelsen avsdtta 12,500 kronor for 3r 2010 till tiickande av

ledamoternas om kostnader.

Fdrslag till stadge6ndringar
Enligt p8pekande skulle dessa Oversents med kallelsen.

2 5 Fdreslagen skrivning godkiindes av stdmman.
3 ! Fdreslagen skrivning godkdndes av stAmman.
4 g F6reslagen skrivning med tilliigg av att kallelsen ftr ske tidigast 4 veckor innan Ersmotet samt

att motioner skall liimnas till styretsen senast 10 dagar fdre Srsmdtet.
5 5 Antalet ledam6ter i styrelsen fick pEpekande om att f6r fE (forslaget minst 4 st) iir en nackdel.

Stiimman antog dock fdrslaget dE ett flexibelt antal g0r det mdjligt att variera antalet ledam6ter dt
omstiindigheterna sE kriiver.
Andringsfdrslag skall 6ven l€iggas fdr val av ordfdrande och dvriga ledam6ter pt olika
tidsintervaller, dvs ett respektive 2 tr, ddr Ersmotet avg6r tiden. Dessa stadgeiindrings-
f$rslag, vilka antogs av stamman, ska f6reliiggas kommande sttimma (ordinarie eller extra).

M6llekuriren
Bakgrunden till att ny ansvarig utgivare utsetts delgavs trsmdtet. RB fOrfr8gan angavs

ocksE de faktiska hEindetser som gjorde att styrelsen 6ven blev redaktion fdr v8r tid-
skrift. Styrelsen betraktar detta som en tillfiillig l6sning, varf<jr inbjudan till deltagande
i arbetet gick ut till de niirvarande och ockst framkomrner i f6rsta numret 2010.

Medlemsavgifter
Styrelsen frSgade stemman om en h6jning respektive €indring av medlemsavgiften kan vara
pSfattad. Stiimman diskuterade olika alternativ och bestiimde att medlemsavgiften fdr Er 2011 ska

vara 200 kronor per person. Inbetalningskorten ska bifogas i sista numret av Mdllekuriren varje 3r.

Torghandeln
Styrelsen har pB grund av det omfattande arbetet inte kunnat Etaga sig hela ansvaret for
Erets torgdagar. Stiimman var enhiiltig i vikten av att fortsetta denna tradition och besl6t

att teckningslistor liiggs ut sE att frivilliga kan anmiila sig till en eller flera lOrdagars engagemang.

Hamnforeningen ska tillfrEgas bSde vad gtiller mdjlighet att f6rvara talt etc och samarbete. Via

kommunen finns ocksE ev mdjligheter till att ungdomar kan vara behjdlpliga. Ordforanden

informerade om att det tiven kommer att innebdra en betydande kostnad for inkdp av kyldisk. Fdr

framtida torgdagar ska en intresseanmSlan ockst kunna tecknas pt talongen f6r medlemsavgiften. /' ,,
t ///(-' L-



gvl\tte $lforening

En 6vrig frEga som viicKes var att inforskaffa en hjiirtstartare. Styrelsen fick i uppdrag

att efterh6ra om intresse finns att olika fdreningar m fl kan gE samman fdr ett stdant ink6p. Central

och liittillg€inglig placering dr viktig.

917.
Ordf6randen tackade avg8ende kassdren Lennart Lindgren fdr gott samarbete, tidigare ersSttaren

Lena Johanson-Thor tillika fdr gott samarbete och vdlkomnade henne in i det fortsatta gruppsam-

arbetet. Lillemor Eriksson Thiis, som inte kunde deltaga, fick ett varmt tack f6r sitt energiska

engagemang i Byforeningen. Vtrblommor dverldmnades till de ntimnda och ocksS till Stig Boman fcir

fortsatt trfiget arbete med blommor och blader vid Stationen, till John Albeftsen f6r kulinariska
insatser pt vinprovningen samt till de nya styrelsemedlemmarna.

F6r allas deltagande tackade ordfdranden och avslutade ddrmed ErsstSmman 2010.

Vid protokollet:

Justeras:

/ Chatarina Lindgren,+1
/ StiS/Boman'

,/nrg

/ / rN /PerDelshammar
',/LtzLcftt4'/av\

/ldrgen Pedersen
Ordf6rande
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vERKsAMHETsBenArrrlse r6n 2oog

Styrelsen fdr M6lle Byfdrening avger hiirmed sin rapport f6r verksamhetstret 2009.
det 42:a sedan starten.

Styrelsen har bestttt av ordfdrande Jdrgen Pedersen, vice ordfdrande Christina
Twengstrrim, kasscir Lennart Lindgren, sekreterare Chatarina Lindgren, ordinarie
ledamdterna Irmeli Hermansson och Klas Jtirgensen samt suppleanterna
Lena Johanson-Thor och Lillemor Eriksson Thlis.
Marie Lindberg och Leif Hougton har under tret av privata skiil avg8tt.

Arbetsutskott: Jorgen Pedersen, Chatarina Lindgren samt Lennaft Lindgren.

Styrelsen har haft 6 protokollfdrda mdten samt nEgra arbetsmoten.

SOMMARMOTfT hrills pE Grand Hotell och ca 110 personer deltog. Hamn- och
Vdgfdreningarna var inbjudna fcir att vi skulle kunna ge samlad information sqm
beirir oss alla. Till ARETS MdLLEBO utstgs Stig Boman och v8r motivering var
"F6r mEngtrig insatts med sk6tsel av rabatter och blommor runt Stationshuset".

Mdllebornas arbete i projektgrupper med visioner for Miille resulterade i ett antal
skivelser, vilka Byf6reningen dverlSmnade enligt uppdrag till Kommunen den 26
mars.

VARA AKTTVITETERI

Strandst6dningen:
Ett utm€irkt arbete utfdrdes av de ca 15 deltagarna.
Hela byn och alla vEra besdkare ftr nytta och glddje av en stiidad strand sE vi
hoppas pt ett dn stdrre deltagarantal 11 april 2010 kl 9.00 dt vi strandstdidar igent

Valborg: I
Vil;tiv Leif Hermansson. I skdns8ngen deltog alla i (5ven 3e nyfikna kvigorna).
TyvSrr fick vi inte tdnda vtrbrasan dt brandrisken var stor, men en fdrgsprakande
solnedgEng njdt vi alla av.

Midsommarfirande:
Den 18 juni pyntade vi majsttngen och dagen efter reste vi den tillsammans med
alla barnen och till fiolens sommartoner. Lotteri for stora och smE samt kaffe/saft
med hembakat brdd frEn Kapellf6reningen var mycket uppskattatl

Torghandel:
Hamnplanen t6mdes pE bitar oIh fylldes av allehanda fdrger, dofter och skdna
former! Gott att handla och mdnga att trdffa som det ska vara pi ett torg!
Tyvdrr fick vi stilla in en l6rdag, men viider och vind rtr inte man inte over.
F6r att genomfdra dessa dagar behoves mtnga hJ5lpanrlf hdnder och vi hoppas att
torgdagarnas stora uppskattning ska resultera i att de b5de kan bli en tradition i
Mdlle och att m5nga vill stiilla upp med och hjfilpa till!
F6reningen har investerat i bord (10 st) frir utstdllare, sytt dukar till dessa och
tiilten ligger prydligt nedmonterade fdr snabbt uppsdttande.

Sida 1 av 3 /#
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VERKSA}IH ETER I STATIOTISHUSET/AI{ N EXET

Bibfioteketi
Aktivt och aktuellt med mtnga besdkare.

Galleri:
Under Konstrundan i ptskveckan och nio veckor pE sommaren fylls vtra lokaler av
konst att besktda, diskutera och glfidjas Etl Denna verksamhet sk6ts av
utstEllningsintendent Lars Nilsson sedan flera tr.

Vinprovning:
I'teO OtaOaJrblock och fiirgpenna har deltagarna f8tt farOas 6ver hela viirlden dt
KaJ Zaar fdrmedlat kunskaper i vindruvans mysterier. Mtnga deltagare har delat
ftirg, doft och smakupplevelser samt trevlig samvaro. Arets resultat har
sammanfattats med "gott, nyttigt och roligt"!

Att Annexet ockst anvdnts frir fysiska aktiviteter i form av gymnastik f6r damer
flera gEnger i veckan samt bordtennis for herrar hoppas vi 6r vEil kiint.
Olika ?dreningar har nyttjat Stationshuset under tret. Dessutom har vi kunnat
teckna avtal med Hotel Kullaberg om att anvdnda Stationshuset/Annexet som
konferenslokal, vilket ger hotellet flera gAster och intikter till foreningen.
Annexets mindre rum har hyrts ut som btelj6, vilket ocks5 bidragit till att st6rka vtr
kassa.

StatiOnshusets ldgenhet har varit uthyrd till Brunnby fdrsamling under sommaren
och under hdsten till Destination M0lle.

Vi har ockst skrivit avtal med Swebus som giiller tillgtng till toaletten f6r deras
chauff6rer.

SA}IARBETE IIIED oVNTCI FoRENINGAR

Tillsammans med Hamn- och Viigforeningarna har vi arbetat med fr8gor gdllande
belysning pt vag 111 och Kullabergsv6gens hastighets- och skyltningsfr8gor.

Samfiillighet Gyller6d, Samfdllighet Vita Byn och Byfcireningen har tillsammans med
Kommunen bekostat en badstege vid Wallentins Brygga i F5gelviken.

ANSVARSOMRADEN
eE UaAplatserna Ftgelvlken och Solviken, ddr Byforeningen f8r bidrag fr8n
Kommunen f6r viss skotsel, har p5b6rjats ett arbete for bfittre underhill. Bl a har
flera soppkdrl tillkommit och fast stiidning (Solvlken) ordnats.
Skdtsel av vtra lokaler lir en stor uppgift och utgift. Diirf6r iir Byfdreningen mycket
tacksam fdr donationen av en toalettstol till Annexet. Tyviirr har Kommunen Snnu
inte Stgiirdat problemet med vattnet, varftir installationen av toalettstolen Inte
kunnat g6ras iinnu.

MOLLE KURIREN utkom med 4 nummer under tret. Styrelsens arbetsgrupp f6r
samarbete med redaktionen har varit Chatarina Lindgren, Christina Twengstrdm
och Lennart Lindgren. Gruppen har haft tvE mdten med represent-anter fdr
redaktionen. Styielsen tillsatte under hdsten ansvarig utgivare. VEr tidskrift har
utvecklats mycket under senare Er och dess roll som bEde informationsorgan och
trevlig lfisning kan inte nog betonas, vilket UEOe Utiltebor, Mdllevdnner och
besdkare med all s€ikerhet instdmmer i.
Styrelsen mottog den 28 november meddelande om att redaktlonens avgtng, vitket
styrelsen beklagade.

Sida 2 av 3
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vERKsAMHETSPLAI{ERTNG rOR zoro

Lokalerna OtOe i Stationshuset och Annexet tir i stort behov av uppfrdschning.
Mtlningsarbete har pEOcirjats bl a i kriksfonster och i entr6rummet i Annexet,
uppsiittning av nya m6rkldggningsgardiner och upprtittande av ett f6reningsarkiv i

kiillaren dr ntgot som ocksE gjo4s under Srets forsta minader. Vi knyter upp
Stationen med vdrlden genom trHdkist bredband, inrdttar en Jourtelefon, sdtter upp
en brevltda sE att alla kan nE Byforeningen p5 ett liitt och smidigt s6tt. Hemsldan
ska fungera som uppdaterad informationsk€illa f6r allit, vilket innebiir att flera
fdreninqar t ex ska liinkas till denna. Hdr kan vi ockst se ndr Stationshuset iir ledigt
eller fr&a om de till fcireningen sk€inkta elverktygen kan ltnas/hyras - tack ftir
denna donation!

Ett nytt lEssystem iir bestiillt och nyckelfdrteckning kommer att uppriittas.

100-Ers firandet - STATIONSHUSETS - ska genomftiras med pukor och trumpeter!
Arbetsgrupp f<ir detta ska tillsSttas. Alla som kdnner sig htgade att delta fdr att
sdtta Mrille pE iarnvagskarten igen - kontakta oss!

Styrelsen har utvdirderat sin verksamhet och berdknat de mOjligheter som fdr
ndrvarande stSr till buds fdr att genomfdra vtra aktiviteter. Tyviirr kom styrelsen
till det faktum att fdr att kunna genomfora torgdagar behdvs m8nga flera frivilliga
krafter och tog diirf6r ett beslut om att inte ha dessa dagar 2010. Vi hoppas
naturligtvis pE att mEnga vill fE detta beslut iindrat och anm5ler sig som
arbetskraft" st att traditionen kan h8llas vid liv!

Slutligen vill styrelsen framf<ira v8rt varma tack tifl alla som bidragit, arbetet f6r
och stdttat oss i de olika aktiviteterna och verksamheten i stort!

/tu'oA
Irmeli Hermansson

I4OLLE tsWORENINa I rcADTTTON L4ED FORNYEI.SE
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Arsmiite i Miille byfiirening den 25 mars 2OO9

Tid onsdagen den 25 mars 2009, klockan 19.00-21.45

Plats stationshuset

Ndrvarande cirka 1.10 medlemmar

1. Miitets iippnande

Anita Olofsson, fdreningens ordforande, oppnar 6rsmotet och hdlsar alla mycket
vdlkomna.

2. Val av ordf6rande och sekreterare fiir miitet

Deltagarna vdljer Hikan Gothe till motesordf6rande och Christer Wallentin till
sekreterare vid motet.

3. Val av tvd justeringsmdn

Motet v6ljer Bertil Berg och Charlie Swensson tilljusteringsmdn.

4. Frilga om kallelse till mdtet utfdrdats i beh6rig ordning

Kallelse har skett genom en annons i Helsingborgs dagblad den 1L mars samt
affischering pi anslagstavlan vid stationshuset och p6 anslagstavlan i Gyllerod.
Motet beslutar att godkdnna kallelsen.

5. Faststdllande av dagordning

Motet beslutar att faststdlla dagordningen enligt kallelsen.

6. Styrelsens verksamhetsberdttelse inklusive redovisning av 6rets rdkenskaper

Anita Olofsson liiser upp den utdelade verksamhetsberettelsen,

Per Delshammar, f6reningens kassor, gir igenom den utdelade irsredovisningen
fdr 2008. Enligt resultatrdkningen blev resultatet fore bokslutsdispositioner 29 073
kronor (vinst) och efter bokslutsdispositioner tLO44 kronor (vinst).

Motet besluta r att god kd n na verksam hetsberdttelsen och irsredovisn ingen.

7. Revisorernas berdttelse

Lennart Lindgren, den ene av fcireningens tvi revisorer, forklarar att han har utfort
revisionen pi egen hand eftersom den andre revisorn inte har varit tillgiinglig.
Nigon suppleant for denne fanns inte heller; 6rsmotet 2008 utsig ndmligen ingen
revisorsuppleant. Motet beslutar att godta att Lennart Lindgren ensam stir for
revisionen.

Lennart Lindgren ldser upp revisionsberdttelsen. I denna rekommenderar han att
6rsmotet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

8. Friga om ansvarsfrihet f6r styrelsen

Motet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsiret 2008.
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9. Faststdllande av Srsavgift fiir 2009

Motet beslutar att irsavgiften ska vara ofordndrat 150 kronor i enlighet med
styrelsens forslag.

10. Val av ordf6rande fiir fiireningen

Valberedningens forslag presenteras av Maria Forsgren och Alf Rasmusson. Val-
beredningen f6resl6r Birgitta Unger som ordforande for tvd 6r. Ytterligare tvi
kandidater foresl6s pi motet, ndmligen Chatarina Lindgren och J6rgen Pedersen.

Votering begdrs. En sluten omrdstning genomfors. Innan en motesdeltagare ldgger
sin rcist kollar kassoren att hon eller han dr medlem i foreningen. Justeringsmdn-
nen overvakar rdstningen och sammanstdller resultatet. Det utfaller p6 foljande
vis: Jorgen Pedersen 57 rcister, Birgitta Unger 39 roster och Chatarina Lindgren 13
roster.

Motesordforanden konstaterar att mdtet har beslutat att v6lja Jorgen Pedersen till
byfdreningens ordf6rande for en tid av tvi 5r.

11. Val av iivriga styrelseledam6ter och suppleanter fiir dessa

Ordinarie ledomiiter
Sex ordinarie ledamoter ska vdljas for tvi 6r. Valberedningen foreslir fciljande
personer: Kerstin Folkesson, lrmeli Hermansson, Lennart Lindgren, Tomas
Svensson, Christina Twengstrom och Christer Wallentin; samtliga nyval.

Eftersom Kerstin Folkesson, Tomas Svensson och Christer Wallentin'drar tillbaka
sina kandidaturer, 6terstir tre kandidater som ordinarie ledamciter frin valbered-
ningens lista. Efter fcirslag frdn motet fylls de "vakanta" ordinarieplatserna i

styrelsen, och motet beslutar att vdlja f6ljande personer som ordinarie ledamoter
fcirtv6 5r: lrmeli Hermansson, Klas Jorgensen, Marie Lindberg, Lennart Lindgren,
Chatarina Lindgren och Christina Twengstrom.

Suppleanter
Tre suppleanter ska vdljas for ett ir. Valberedningen fores16r foljande personer:

Jeanette Gostomski, Leif Houghton och Lena Johansson-Thor; samtliga nyval.

Jeanette Gostomski stryks frin valberedningens lista, eftersom hon inte dr med pi
motet och det dr oklart om hon dr medlem. Efter forslag frin motet fylls den
"vakanta" suppleantplatsen, och motet beslutar att vdlja fciljande personer som
suppleanter for ett 6r: Lillemor Eriksson Thiis, Leif Houghton och Lena Johansson-
Thor.

Sommonfattning - den nya styrelsen

Jorgen Pedersen ordforande 2Ar

f rmeli Hermansson ordinarie 2 At

Kfas Jcirgensen ordinarie 2 Ar
Marie Lindberg ordinarie 2 At

Lennart Lindgren ordinarie 2 At

Chatarina Lindgren ordinarie 2 At

Christina Twengstrom ordinarie 2 At

Lillemor Eriksson Thiis suppleant 1 6r
Leif Houghton suppleant 1 6r
Lena Johansson-Thor suppleant 1 6r

12. Val av tv6 revisorer och en revisorssuppleant

Motet beslutar att vdlja Jan Christenson (omval) och Per Delshammar till revisorer.
Motet beslutar vidare att vdlja H6kan Gothe till revisorssuppleant.
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Birgitta Unger
Christer Wallentin

13. Val av valberedning om tre ledamdter

Motet beslutar att vdlja Ann Lindgren, Anita Olofsson och Christer Wallentin till
ledamoter i valberedningen. Anita Olofsson utses till sammankallande.

14. Behandling av inkomna motioner

Motesordforanden konstaterar att det inte har kommit nigra motioner till
irsmotet.

15. ld6er fiir M6lles utveckling - ldgesrapporter

Vid ett mote i stationshuset den 27 januari 2009 utsigs fyra grupper som skulle
arbeta fram till Srsmotet med olika sidor av Molles utveckling. Gruppernas arbete
och resultat presenterades enligt nedan:

M6lles profil
Permanentboende inklusive dldreboende

Britt-Marie Petersson Trafikfrigor
Tomas Svensson Hamnen

Motet beslutar att gruppernas rapporter ska dverliimnas till Hoganiis kommun i

ograverat skick. Byforeningens styrelse ska sedan ftilja upp rapporterna i sina

lopande kontakter med kommunen.

16. Ovriga fr6gor

Anita Olofsson tackar de avgiende styrelseledamoterna och suppleanterna och
overliimnar blombuketter. Ocksi Hikan Gcithe f6r en blomma for sin ledning av

motet.

17. Mdtets avslutande

Hikan Gothe forklarar m6tet avslutat och tackar for visat intresse.

Vid protokollet

NJ@
Christer Wallentin

Justeras

Justeras

ktr*^ q:"+l_
Hikan G6the
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Revisionsberflttelse

Till irsmiitet i

Miille Byftirening

Org.nr 843001-1737

Undertecknad, utsedd till revisor vid Mcjlle Byfiirenings irsmdte den25 mars 2009, har granskat

irsredovisningen och bokftringen samt styrelsens forvaltning ftir riikenskapsiret 2009.Det'dr

styrelsen som har ansvaret fbr riikenskapshandlingarna och forvaltningen och for att giillande lagar

tilliimpas vid upprZittandet av irsredovisningen. Revisorns ansvar dr attuttala sig om irsredovisningen

och ftirvaltningen pi grundval av sin revision.

Revisionen har utftjrts i enlighet med giingse revisionssed ftlr mindre, ideella fiireningar. Detta innebiir

att revisionen har genomfiirts for att med rimlig men inte absolut siikerhet ftirsiikra mig om att

irsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar bl a att granska ett

urval av underlagen och annan information i riikenskapshandlingarna sisom irets kontoutdrag frin
banker.

Jag har funnit att irsredovisningen har uppr2ittats i enlighet med till2impligalagar och ftirordningar och

att den ger en riittvisande bild av ftireningens resultat och stiillning.

Jag tillstyrker att irsmcitet faststiiller resultatriikningen och balansrZikningen for ftireningen och beviljar

styrelsens ledamdter an svarsfrihet for riikenskap siret.

Mdlle den2l mars 2010

Per A Delshammar
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