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Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Mölle By- och Kulturförening 

 

Onsdag 4 november kl 18.00 i stationen, Mölle. 

 

Syftet med den extra stämman var att behandla de motioner som bordlades vid 

det digitala årsmötet.  

Styrelsen planerade för att genomföra stämman enligt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer för att undvika smittspridning av coronavirus under 

pågående pandemi. 

 

Närvarande:  

Anders Grumstedt, Lena Johanson-Thor, Lena Strandmark, Magnus 

Delshammar, Birgitta Hansson, Birgitta Göransson, Christina Ullenius, Helena 

Krausz Hellström, Christer Wallentin 

 

Deltog i beslut via e-mail:  

Anders Enerstedt, Jeannette Berglund, Leif Holmberg, Gunilla Larsson, Anders 

Öhrbecker, Sonja Öhrbecker 

 

1. Stämman öppnas av Lena Johanson-Thor 

 

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner 

Stämman väljer Anders Grumstedt till ordförande och Christina Ullenius 

till sekreterare.  

Till justeringspersoner väljer stämman Lena Strandmark och Helena 

Krausz Hellström.  

 

3. Fråga om kallelse och information om mötet 

Kallelse utlagd 2020-10-12 på anslagstavlan, hemsidan, Facebook. 

Handlingar har varit tillgängliga på molle.se. 

Stadgan kräver minst 14 dagar före mötet. Mötet finner stämman korrekt 

utlyst. 

 

4. Dagordningens godkännande 

Stämman godkänner dagordningen. 
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5. Behandling av motion om biblioteket 

Christer Wallentin företräder motionärerna och ger en bakgrund till 

motionen. Utgående från styrelsens åtgärder sedan februari presenterar 

Christer Wallentin ett reviderat förslag till beslut.  

 

Styrelsen stöder motionärernas nya förslag. 

Stämman beslutar  

Att byföreningens styrelse slår på trumman för att föreningens 

medlemmar går med i bokklubben i ökad utsträckning.  

Att styrelsen arbetar tillsammans med Lena Strandmark för att skapa flera 

aktiviteter som erbjudande till läsare/lånare. 

Att 9 000 kronor anslås för år 2020 som stöd för bibliotekets verksamhet. 

 

6. Behandling av motion om hyressättning 

Britt Gudmundsson, SPF, har i telefonsamtal 2020-11-03 meddelat Lena 

Johanson-Thor att SPF drar tillbaka motionen. Läggs till handlingarna. 

 

7. Behandling av motion om taxor för bussresor från Mölle 

Motionen bifalles. 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

9. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet 

 

Christina Ullenius 

 

 

Anders Grumstedt, ordförande 

 

Justeras: 

 

       Lena Strandmark       Helena Krausz Hellström  


