
Protokoll fört vid Åsljunga Intresseförening Årsmöte 2010-03-03 
Närvarande: Sven-Erik Alfredsson, Carl-Erik Green, Anders Green,  Karl Svensson, Gisela 
Hector, Hans Sjödahl, Jan-Erik Reutrer, Bo Ekelund, Maria Rooth och Ulf Hansson plus ett 
antal åhörare som kommit främst för att se och höra Lars Colvin från Länsstyrelsen i Malmö 
berätta om Åsljunga sjön och dess kringliggande vattendrag. 
 

§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 Karl-Erik Green och Anders 

Green 
§6 Föregående mötes protokoll upplästes och lades till 
 handlingarna. 
§7 Årsberättelsen upplästes och godkändes. 
§8 Kassaberättelsen upplästes och godkändes. 
§9 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 

 Till protokollet ska läggas att Åsljunga bysamfällighet 
skänkt 5.000: till oss under 2009 som hjälp till den stora 
röjdykningen under våren. Vidare är hela styrelsen väldigt 
tacksam för den otroliga uppslutning Åsljungaborna visar 
genom att betala medlemsavgift till föreningen, över 15.000:- 
har kommit in under 2009 i medlemsavgifter. 

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2009. 
§11 Jan-Erik Reuter, Peter Larsson och Paul Pintscher omvaldes 

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

Alfredsson. Och till revisorsuppleant valdes Monica 
Pintscher. (Sven-Erik A önskar att bli ersatt till nästa årsmöte) 

§13 Medlemsavgift för 2011 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 2009 åtar sig en eller ett 
par veckor var. UH undersöker vilka dagar det blir 
soptömning i sommar och skickar ut jourlista till alla berörda 
i god tid innan badsäsongen. Ingen vattenmätare finns på 
plats varför UH undersöker med Ö-a kommun hur avläsning 
skett. 



§15 Inga inkomna motioner fanns att behandla. 
 
§16 Vårens aktiviteter: Vårstädning på badplatsen den 10/4 kl. 

09.00, då även ev. reparationsbehov av huset ska ses över. 
 Övriga frågor:  

-Sand till stranden vid behov,  
-UH undersöker med Anders Kristensson om att att söka av 
området under hopptornet med sitt båtmonterade ekolod 
liksom tidigare år. 
-Även i år ska flygblad delas ut till alla i Åsljunga, för att 
informera byborna om badplatsen.  

 -UH undersöker möjligheten att införskaffa fler robusta 
bord/bänkar för placering vid badplatsen genom Lars 
Ryttberg. 
-Mötet beslöt montera 1st toalettstol i rostfri plåt i en av 
toaletterna. Kostnad ca. 11.000:-. UH tar även in prisuppgift 
på vask i samma material och om priset är rimligt kan det 
vara lämpligt att montera ner mellanväggen mellan de 2 
toaletterna för att skapa mer plats. 
-Behov av ev. vidare åtgärder vid badplatsen diskuteras vid 
vårstädningen den 11/4. 
 

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

 
Vid protokollet Ulf Hansson 

 
----------------------------------- 

Justeras: 
 
----------------------------  ------------------------------------ 
Carl-Erik Green                      Anders Green 
  
 


