
Årsmötesprotokoll 
Skummeslövsstrands Badortsförening 

den 14 juli 2008 
 

§  1. Ulf Altinius öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Särskilt välkomnades 
kommunens representanter Ulf Ranstorp ordf. i Servicenämnden och Leif 
Persson gatuchef. 
 

§  2. Till ordförande för mötet valdes Ove Johansson och till sekreterare valdes Gun 
Hedin. 
 

§  3. Dagordningen godkändes. 
 

§  4. Till att justera dagens protokoll valdes Christian Wahl och Stig Melin. 
 

§  5. Verksamhetsberättelsen som föredrogs av ordföranden godkändes. Ulf 
redogjorde i korthet för vilka frågor som diskuterats med kommunen. 
 

§  6. Ordföranden redogjorde för räkenskaperna och årsredovisningen godkändes. 
Johny Carlsson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet. 
 

§  7. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007. 
 

§  8. Årsmötet beslutade om oförändrat arvode till styrelsen.  
 

§  9. Styrelsens förslag på ökad medlemsavgift för nästkommande år fastställdes till 
175 kr varav 35 kr går till SS Stimmet för drift av Skummeslövsbadet. Styrelsen 
fick en eloge för genomförandet av jubileumsveckan och en uppmaning till alla 
Skummeslövsbor att gå med i Badortsföreningen framfördes. 
 

§  10. Styrelsen lade ett förslag om tillägg till §6 i stadgarna, vilket innebär att 
mandatperioden för styrelsen ska gälla från årsmöte till årsmöte. Johny Carlsson 
redogjorde för förslaget vilket sedan godkändes. Frågan kommer att tas upp på 
nästa styrelsemöte för slutgiltigt godkännande. 
 

§  11. Val av styrelse 
Ordförande på ett år: Ulf Altinius. 
Styrelseledamöter på två år: Kendro Wejklint och Ove Johansson. 
Styrelsesuppleant på två år: Louise Bergvall 
 

§  12. Val av revisorer på ett år: Magnus Ragnarsson och Johny Carlsson. 
 

§  13. Val av revisorssuppleant på ett år: Allan Möller. 
 

§  14. Val av aktivitetskommitté på ett år: Jörgen Bengtsson, sammankallande,  
Inger Mexnell, Nils-Göran Nilsson, Tony Andersson och Ulrica Andersson. 
 

§  15. Val av valberedning på ett år: Jörgen Bengtsson, sammankallande,  
Christine de Salvatore och Christer Nilsson. 
 



§  16. Dragning i medlemslotteriet. 
Första pris 750 kr: Bengt Hildebrand 
Andra pris 500 kr: Ulla Allesson 
Tredje pris 250 kr: Bo Johansson 
 

§  17. Mottagare av stipendium ur Nils O Nilssons 80-årsfond blev Gunvor Petersson 
för förtjänstfullt arbete inom Mulleverksamheten i Skummeslövsstrand. Gunvor 
Persson tackade för detta stipendium. 
 

§  18. Inga motioner hade inkommit. 
 

§  19. Information 
a. Ulf informerade om åtgärder enligt beslut från föregående årsmöte:  

i. Belysning av vägarna i Skummeslövsstrand ligger fortfarande hos 
kommunen. Ulf Ranstorp informerade om kommunens del och framtida 
planering. 

ii. Föreningen har förordat en lekplats på Matrosvägen. Pengar finns 
avsatta för ändamålet. 

iii. Informationstavlan vid infarten till Skummeslöv är uppsatt men har fel 
information. Ulf Ranstorp skulle ta upp frågan med berörda i 
kommunen. Även styrelsen kommer att bevaka ärendet. 
 

b. Ulf informerade om Skummeslövsbadet ekonomisk förening där 
Badortsföreningen och SS Stimmet har tecknat andelar för vardera 10 000 kr. 
Tångallmänningen tar beslut om deltagande på deras årsstämma den 20 juli 
2008. Privatpersoner och företag har tecknat närmare 200 andelar hittills. 
Kommunen ger ett bidrag på 275 000 kr för att täcka en del av kostnaderna för                 
renovering och ombyggnad av servicebyggnader och bassäng och installation 
av solvärme. Den totala kostnaden beräknas till ca 600 000 kr. 
Önskan om en barnbassäng framkom på mötet. 
 

c. En enkät angående hur vi kan göra Skummeslövsstrand trivsammare har delats 
ut till samtliga medlemmar. Det har varit dålig respons på enkäten. 
Ulf Ranstorp informerade om att det avsatts 1 miljon kronor till Skummeslövs 
försköning av miljön. Fler förslag efterlystes. Enkäten ska läggas ut på 
hemsidan. 
 

d. Ordföranden redogjorde i korthet för Strandplan 2008, vilka som deltager i 
arbetet och vilka områden som planeras. 
Förslag på att även polisen ska involveras i planeringen framkom. 
Ranstorp informerade om att strandröjningen inte kommer att fullföljas som 
planerat och den kommande skötseln diskuterades. 
Frågan om grillplats på stranden togs upp. Badortsföreningen har redan frågan 
på sin agenda och återkommer med förslag. 
Frågan om en eventuell brygga togs upp. Ulf informerade om att projektet 
lever vidare. 
Fler bord på stranden efterfrågades. Badortsföreningen informerade om att de 
skall försöka få sponsorer till detta. 
Mobiltäckningen är dålig i stora delar av Skummeslövsstrand. Kommunen 
skall titta på problemet. 



      Det påpekades att övergångsstället vid Svens livs behöver nya markeringar. 
 
e. Hemsidan kommer efterhand att innehålla mer information. 

 
§  20. Övriga frågor (tillsammans med Vägföreningen). 

a. Problemet med dagvattnet längs bl.a. Strandridarevägen och Rågångsvägen 
diskuterades. Ranstorp informerade om att Strandridarevägen skulle åtgärdas 
snarast och att han ville ha in anmälan på akut utsatta områden. 7 miljoner per 
år är avsatta och problemen ska åtgärdas under 10 år. Det ska bli en om- och 
utbyggnad av Hedhuset vilket kommer att innebära en höjning av VVS-taxan. 
 

b. Problemet med genomfartstrafiken längs Norra Kustvägen diskuterades. För 
mycket trafik som kör alldeles för fort, samtidigt som det planeras för en 
cykelbana och att farthinder saknas. En omdirigering av trafiken efterfrågades. 
Badortsföreningen och andra har gjort flera påstötningar på kommunen om 
farthinder på vägen men inget har hänt. Christian Wahl informerade om att 
kommunen tittar på frågan. 
 

c. Ranstorp informerade om att det behövs 500 000 kr per år i investeringspengar 
för strandens fortsatta skötsel. Ulf Ranstorp informerade då att det på sikt kan 
bli aktuellt att kommunen övertar ägandet av stranden från Tångallmänningen.  
 

d. Det kommer att byggas en gång- och cykelbana från Svens Livs till Berntssons 
väg under hösten. 
 

§  21. Mötet avslutades. 
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