
Protokoll fört vid höstmöte med boende och styrelse på Lyckornas husvagnscamping 
Söndag den 24/8 kl 12.00. 
Plats: Aktivitetshuset Lyckoträffen. 
 

1. Mötets öppnande. 
#    Valle hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning. 
#    Valle presenterade dagordning som godkändes av närvarande. 
 
3. Val av justerare tillika rösträknare. 
#    Claes Lundqvist och Håkan Lindén valdes. 
 
4. Rapporter. 
#    Förslag till ordning när vi har fest vid vår husvagn. 
      24.00 sänk volymen   02.00 stäng av musiken. 
 
5. Val av årsmötesordförande. 
#    Gunnar Thorberntsson valdes. 
 
6. Val av sekreterare. 
#    Alf Persson valdes. 
 
7. Ekonomisk rapport. 
#    Alf Gillberg rapporterade och mötet godkände denna. 
 
8. Revisorns utlåtande. 
#    Revisorn hade inga invändningar och rekomenderade ansvarsfrihet. 
 
9. Styrelsens ansvarsfrihet. 
#    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
10. Frivilliga årsavgiften. 
#    årsavgiften beslutades oförändrad. 
 
11. Val av ordförande på 2år. 
#    Valle Hedlund valdes. 
 
12. Val av 2st ledamöter på 2år. 
#    Irene Morgan och Gert Andersson valdes. 
 
13. Val av revisorsuppleant på 1år. 
#    Leif Kalin valdes. 
 
14. Val  av festkommité 1st på 1år och 2st på 2år. 
#    Florence Olsson valdes på 1år och Karin Spanhede och Irene Andersson valdes på 2år. 
 
15.  Val av valberedning  2st på 1år. 
#    Ove Bunk och Alf Persson valdes. 
 



16.  Övriga frågor. 
A/  När går arrendet ut? År 2016. 
B/  Ang. hundbajs?  Påsar ska slängas nere vid soperna. 
C/   Badning av hundar? Hundar får bara bada vid båtbryggorna. 
D/  Hemsida? Gerd Polheimer bygger en hemsida och uppdaterar 

denna. www.lyckorna.net är adressen. 
 Info till sidan skickas till polheimer@telia.com 
E/  Belysning? Valle ska prata medArne om detta. 
F/  Bilkörning på området? Lätta på gasen en del kör för fort. 
G/  Ang. hundar igen? Hundar får inte vara lösa på området. 
H/ Ang. Parkering vid badet? Valle ska prata med Arne om det går att göra en 

avgränsning vid asfalten intill gräset, så att det går att 
 Gå ner till badbryggan. 
 
17. Avtackning. 
#    Monika Lindén avtackades för gott arbete i festkommitén med blommor. 
 
18. Dragning av lotterier. 
#    Avklarat 
 
19. Avslutning. 
#    Mötets deltagare tackade styrelsen, festkommitén och alla lottförsäljare för strålande  
arbete.    


