Årsmötesprotokoll 2012-08-11
Lyckorna husvagnsförening, Ljungskile
1. Mötets öppnande
Ordförande Alf Gillberg öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av 2 justerare
Till mötets justerare valdes Ingela Andersson, pl 61, samt Hans Johansson, pl 181.
3. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
4. Ordförande och sekreterare vid mötet
Gunnar Thorbentsson valdes till mötesordförande.
Evelyn Lidberg valdes till mötessekreterare.
5. Verksamhetsrapport
Föreningens ordförande redovisade det gångna årets frågor, enligt nedan, vilka förts med
campingvärden. Stämman godkände rapporten.

5.1 Överlåtelsefrågan
Ett möte hölls hösten 2011, då gick det inte att nå överenskommelse med campingvärdarna.
Därefter söktes kontakt för överenskommelse i våras, då nekades överenskommelse.
13/6 möttes en överenskommelse som godkänner att överlåta plats till barn och barnbarn.
5.2 Vistelsefrågan
Campingvärdarna godkände 13/6 att andra personer får vistas i din vagn. Man får låna ut
vagnen till andra, man är själv dock alltid ansvarig för de som vistas i vagnen.
5.3 Fotbollsplan
Campingvärden har gjort en ny fotbollsplan bredvid dansbanan. Gräs skall sås på denna
framöver.
5.4 Farthinder
Dessa hanteras av campingvärden.
6. Verksamhetsberättelse
Ordföranden summerade verksamheten för verksamhetsåret. Det har hållits 2 medlemsmöten
och 2 styrelsemöten för föreningen, samt ett flertal kontakter och överläggningar med
campingvärden.
7. Ekonomisk rapport
Föreningen har i år 152 betalande medlemmar. Totala utgifter är 104 225,50, totala intäkter är
114 475, vilket ger årets vinst på 10 251 kr. Obs. när medlemsavgiften ska betalas, tänk på att
skilja betalningen till campingvärden. Stämman godkände rapporten. Saldo för föreningen
2012-07-31 enligt nedan.
Sparkonto
38 076 kr
Plusgirokonto 35 702 kr
Festkommittén
23 162 kr
Kassa
1 247kr
Total kassa
98 187 kr
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8. Revisorns utlåtande
Revisorn Anders Johansson anser att redovisningen har god ordning och föreslår att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamheten.
9. Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Antagande av stadgar
Föreningens ordförande redogjorde förslag om stadgar. Stämman beviljade föreslagna stadgar.
11. Val

11.1 Val av styrelse
Styrelsen består av 7 poster. Sekreterare Evelyn Lidberg och ledamot Tom Laxman avgick.
Alf Persson avgick som webbansvarig, och valdes att fortsätta i styrelsen som ledamot.
Stämman beviljade beslut att utse styrelse enligt följande:
• Alf Gillberg omvaldes som ordförande på 2 år.
• Margaretha Berg valdes som sekreterare på 2 år.
• Kenneth Elfström valdes som webbansvarig på 2 år.
• Alf Persson valdes som ledamot på 2 år.
• Gunilla Johansson omvaldes som ledamot på 2 år.
För kännedom fortsätter kassör Tanja Kela och ledamot Monika Svanberg sina uppdrag
ytterligare 1 år.
11.2 Val av revisorer
Stämman beviljade beslut att utse revisorer enligt nedan:
• Revisor Anders Johansson avgick och omvaldes som vice revisor på 2 år.
• Vice revisor Knut Jakobsson avgick och omvaldes som revisor på 2 år.
11.3 Val av valberedning
Valdemar Hedlund avgick. Beslut togs att fylla valberedningen med 3 poster. Stämman
beviljade beslut att utse valberedning enligt följande:
• Ove Bunk valdes på 1 år som sammankallande i valberedningen.
• Evelyn Lidberg valdes på 1 år.
• Conny Johansson valdes på 1 år.
11.4 Val av festkommitté
Valberedningen föreslog och stämman beviljade beslut att utse festkommitté enligt följande:
• Ann-Sofie Ström omvaldes på 2 år.
• Irene Andersson omvaldes på 2 år.
• Maria Augustsson omvaldes på 2 år.
För kännedom fortsätter Dan Ström och Rune Andersson sina uppdrag i festkommittén
ytterligare 1 år.
12. Medlemsavgift
Denna föreslår styrelsen oförändrad med 50 kr för enhushåll och 100 kr för flerhushåll.
Stämman beviljade detta.
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13. Nya frågor
13.1 Försvunnen tidning
Det har förekommit att när medlem ska hämta sin tidning har det inte funnit någon att hämta.
Alla uppmanas att enbart ta sin egen tidning.

13.2 Ansvarsformulär vid lån av lyckoträffen
Styrelsen lämnade förslag kring godtagande av ansvarsformulär som ska användas när
medlem lånar Lyckoträffen privat. Stämman beviljade ansvarsformuläret.
För kännedom har alla medlemmar rätt att låna Lyckoträffen privat. För bokning kontakta
Irene Andersson eller Rune Andersson. Vid lån av Lyckoträffen finns det förhållningsregler att
hålla sig till, ex. går det bra att låna kiosk och möbler. Vid uppträdande erbjuds möjlighet att
låna logen. Den som står för lånandet står för fullt ansvar, både ekonomiskt och
ansvarsmässigt. Den som lånar Lyckoträffen ansvarar för att lämna Lyckoträffen i
ursprungligt skick. Det innebär städat, plockat skräp och ev. fimpar runt omkring platsen och
återställt möblemanget till ursprunglig placering.
13.3 Styrelsens kännedom om förhandlingar mellan arrendator och ägare av Lyckornas
camping
Fråga ställdes om hur nära styrelsen står till hur det går i förhandlingarna mellan arrendatorn
och ägaren av Lyckornas camping. Inget nytt kunde rapporteras i denna fråga. Kort repetition
gavs av ordföranden där det meddelades att Campingvärd ska överlåta campingen till ägaren
2014, och att det ska fortsätta vara en camping framöver.
13.4 Nya anslagstavlor
Medlemmarna informeras om att läsa även stora anslagstavlan vid kiosken.
14. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och föreningens ordföranden tackade den avgående
styrelsen och välkomnade den nya styrelsen. Han tackade också festkommittén och dess
gympaledare för allt arbete.

Sekreterare vid mötet

...........................................................................................................
Evelyn Lidberg
Justeras av

...............................................................................................................................
Ingela Andersson, pl 61
Hans Johansson, pl 181
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