
Årsmöte för husvagnsföreningen.
Plats: Lyckoträffen
Datum: 2018-08-26

Fem ledamöter ifrån styrelsen närvarade, samt representanter ifrån valberedning, revisorer och 
festkommittén samt ca 75 medlemmar.

Mötet har annonserats i sommarens program, på hemsidan samt affischer två veckor före.
Protokollet förvaras på Lyckoträffen.

Öppnande: 
Vår ordförande Alf Gillberg hälsar alla välkomna.
Han presenterar dagordningen och den godkänns.

1)Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Val av ordförande för mötet: Alf Gillberg
Val av sekreterare för mötet: Susanne Eriksson
Val av justerare: Bjarne Alexandersson och Barbro Linhem  

2) Namnändring av föreningen
Mötet beslöt att ändra föreningens namn till Anfasteröds husvagnsförening, Ljungskile

3) Information ifrån samtal med campingvärden och frågor/synpunkter till densamma 
Hur ska vi göra med avfall efter kvistar, grenar och småträd vid våra platser?
Dessa ska vara klippta på våren – innan maj månads utgång. Campingvärden återkommer med 
anvisningar om vart de skall läggas.
Buskar och träd, på våra platser, ska vara max i höjd med våra husvagnstak. Detta kommer att skrivas
in i avtalet. 
Campingvärden kommer att ta ner en del stora träd, men vart det kommer att ske är ej uttalat.

Mera vägbelysning (de låga lamporna) kommer att sättas upp ifrån trafikspegeln och upp till 
ankarkrysset, samt ner vid ”döda dalen”.

Soporna flyttas till nästa säsong och kommer att förläggas där cykeluthyrningen varit denna säsong. 
Ev kommer infarten till parkeringen bakom receptionen/restaurangen att flyttas en liten bit närmare 
mot backkrönet.
I samband med denna punkt uppkom en del frågor som är riktade till campingvärden:

a) En fråga uppkom ang. den nya toalettbyggnaden vid ljugarbänken samt nya badbryggan. Allt 
som utlovats är ej färdigt, så med anledning av det kanske säsongen kan förlängas i år till
den 1/10?   

Ordföranden svarade att förlängt datum kommer med säkerhet inte att ske, då vi alla har skrivit 
på ett avtal för säsongen och handikapptoalett vid ljugarbänken lovades till midsommar, vilket 
blev färdigt. Dock ska vi framföra att utförande av toaletten ej fungerar tillfredsställande med 
trappa/dörr mm.

b) Dåligt tryck på vattnet vid ett antal platser bl.a. bakom ljugarbänken. Om det händer något så
kan det bara hämtas vatten ifrån en plats. Alltså en väldigt begränsad vattenmängd.

Brandsläckare finns vid ett antal ställen, men ett förslag är att det finns en vid varje toalett + att 
campingvärdarna ser till att de som sitter på andra platser är tillgängliga.



c) Vi säsongscampare har blivit uppmanade att vara noga med elen men campingvärdarna
själva lägger skarvdosor för inomhusbruk ute vid ängen i samband med löscampare. Känns inte 
säkert.

d) WIFI? Uppfattningen är att ca 90% av platserna ej har bra tillgång till nätet. Campingvärden 
har tänkt be oss svara på en enkät till våren om hur vi upplever wifi-anslutningen. I helgen 
har kabeln klippts av på tre platser – kommentar: måste vara sabotage.

e) Föreningens medlemmar vill ha reda på nästa års avgift redan nu, så önskemålet framförs 
utav styrelsen.

f) De som ej har facebook känner sig exkluderade vad gäller information. Kan föreningen och
campingvärdarna lägga ut information på hemsidan också?!  Ytterligare ett förslag: Lägg en pärm 
i receptionen där allt som händer på campingen skrivs in. Det uppkom även ett önskemål om en 
ny bild på en hemsida, men detta gällde campingvärdens, så ej föreningens sak att ändra.

4) Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det gångna året
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen vilken godkändes och lades till handlingarna.
Kassören föredrog förvaltningsberättelsen vilken innefattade att lottförsäljning inbringat ett plus 
på 49.943:- och vinster har köpts in till en kostnad av 27.500:-. Föreningen har 98.415:- i kassan

Då revisorn ej var närvarande läste ordförande upp revisionsberättelsen, vilken lades till 
handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Föreningens medlemsavgift för det kommande året fastslogs till 100:-/vagn men kassören 
poängterade att det endast varit 86 betalande under året som gått. Detta måste styrelsen ta i 
beaktning och funder över -  hur kan vi få fler betalande medlemmar?
Ett led i detta är att campingvärdarna redan är kontaktade ang utskick av föreningens 
inbetalningskort, vilket kommer att skickas med ut när campingvärdarna gör sitt utskick.

5) Val av styrelseledamöter
Medlemmarna beslutade enl. valberedningens förslag
Val av ordförande för två år: Alf Gillberg
Val av tre ledamöter för en tid av två år: Monica Svanberg

Brynjar Gudmundsson
Gunilla Johansson

Val av revisor ersättare för en tid av ett år: Björn Olsson

6) Val av valberedning  
Till valberedning i ett år valdes Jan Vesterberg

Elisabeth Torborg
Eva-Lena Pålsson

Sammankallande får utses på vårmötet

7) Val till festkommittén
Föreslogs och beslutades att:



Irene Andersson och Susanne Eriksson är med i 2 år och Sofia Larsson valdes på 1 år. Sofia var ej 
tillfrågad och avböjde omval, men Eva-Lena Pålsson har visat intresse för att vara med, så hon
kommer hon att medverka i ställt för Sofia.

8) Övriga frågor
Den branta backen, borta vid tvättstugan behöver åtgärdas och det gärna innan nästa säsong 
startar. Det är svårt att flytta vagnarna då vägen är i så dåligt skick.  Enl. ordförande är detta en 
prioriterad åtgärd enl. campingvärden. Önskvärt med väghinder på samma väg. 

Kan vattnet få vara på längre än till i september?  Kanske in i november?

En uppmaning till oss ALLA: Kör saktare på campingen. 

Golfbilarna som används som transportmedel på campingen borde ha lampor. 

Alla säsongsplatser har ej tillgång till två parkeringsplatser precis intill sina vagnar, vilket är fullt 
förståeligt, men campingvärdarna kanske kan kolla över en del vagnars placering? Det finns 
vagnar som står på tvären och tar upp ytor som skulle kunna användas till ex. ”allmän” yta.

8) Avtackning
Bengt Johannesson avtackades med ett presentkort efter många år i valberedningen.

9) Avslut
Ordförande avslutar mötet och tackar å styrelsens vägnar för förtroende att få leda föreningen 
ytterligare i två år.

________________________________ ________________________________
Ordförande Sekreterare
Alf Gillberg Susanne Eriksson

________________________________ _______________________________
Barbro Linhem Bjarne Alexandersson
Justerare Justerare


