
Protokoll fört vid Åsljunga Intresseförening Årsmöte 2008-02-11 
Närvarande: Anders Kristensson, Paul Pintscher,  Sven-Erik Alfredsson, Christina Nilsson, 
Karl-Erik Green, Anders Green, Mona Green,  Karl Svensson, Gisela Hector, David Nilsson, 
Kenneth Jacobsson, Anders Johansson och Ulf Hansson plus ett antal åhörare som kommit 
främst för att se filmen om Åsljunga direkt efter årsmötet 
 

§1 Ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
§2 Dagordningen upplästes och godkändes, mötets utlysning 
 godkändes. 
§3 Till ordf. för mötet valdes Ulf Hansson 
§4 Till sekreterare valdes Ulf Hansson 
§5 Till att justera protokollet valdes Anders Kristensson och 

Paul Pintscher 
§6 Föregående mötes protokoll upplästes och lades till 
 handlingarna. 
§7 Årsberättelsen upplästes och godkändes. 
§8 Kassaberättelsen upplästes och godkändes. 
§9 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 
§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2007. 
§11 Jan-Erik Reuter valdes för 2 år att ersätta Carl Persson. Peter 

Larsson och Paul Pintscher omvaldes för 2 år.  
§12 Till revisorer omvaldes Karl Svensson och Sven-Erik 

Alfredsson. 
§13 Medlemsavgift för 2009 beslutades oförändrad 50:- per 
 medlem alt. 100:- per familj. 
§14 Skötseln av badplatsen ska även i sommar skötas genom ett 

rullande schema där alla som deltog 2007 åtar sig en eller ett 
par veckor var. Dessutom anmälde Anders Johansson sig för 
en vecka. UH undersöker vilka dagar det blir soptömning i 
sommar. En länk att fästa kärlet med anskaffas av UH. 
Föreningens nya stadgar diskuterades och några mindre 
justeringar ska göras därefter anses dom som gällande för 
föreningen.  

§15 Inga inkomna motioner fanns att behandla. 
 
§16 Vårens aktiviteter: Vårstädning på badplatsen den 26/4 kl. 

09.00 
§17 Övriga frågor:  

-Sand till vid behov,  



-Anders Kristensson erbjuder sig att söka av området under 
hopptornet med sitt båtmonterade ekolod liksom förra året. 
-Även i år ska flygblad delas ut till alla i Åsljunga, för att 
informera byborna om badplatsen.  

 -Alla som deltar i skötseln av badplatsen ska ha var sin 
nyckel. Ulf H ombesörjer detta. 

 UH undersöker möjligheten att införskaffa robusta alternativ 
på bord/bänkar för placering vid badplatsen. 

 
§18 Mötet avslutades och ordf. tackade för visat intresse. 

Efter mötet visade Tommy Nilsson filmen om Åsljunga 
 
 
 

Vid protokollet Ulf Hansson 
 

----------------------------------- 
Justeras: 
 
----------------------------  ------------------------------------ 
Paul Pintscher                      Anders Kristensson 
  
 


