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Välkommen till Årsmöte i Strandbadens Byaförening
Onsdag 6 april kl 19:00 på Örestrand

Välkommen på årsmöte!
Mot nya mål

Föreningen växer, växer och växer...

I senaste numret av Strandbladet har vi spaltat
upp ett antal av de målsättningar vi har för styrelsearbetet. Vill du vara med och påverka oss med
dina idéer är du varmt välkommen att framföra
dina förslag och tankar på årsmötet.
Under 2011 ska vi arbeta för fortsatt förbättrade
väg- och trafikförhållanden, profilering och marknadsföring av Strandbaden som ort, både inåt och
utåt. Vi tar gärna emot önskemål och ser gärna att
fler engagerar sig i föreningens arbete.
Man behöver inte sitta i styrelsen för att kunna
påverka; Föreningens stadgar tillåter medlemmar
att starta arbetsgrupper under styrelsens beskydd
om ni har något ni brinner för. Du kan kontakta
oss när som helst under året om du har idéer på
förbättringar i positiv anda!

Vi har mätt upp ungefär 470 hushåll här i Strandbaden, både bofasta och sommarboende. År 2007
var ett bottenår för medlemsantalet och föreningen var nere och n
 osade på 96 medlemmar
(20%). Under 2008 ö
 kade det något till 113 hushåll
(24%) för att vid utgången av 2009 vara uppe på
hela 160 medlemmar (34%). Under 2010 strömmade det till igen och 50 nya medlemmar gjorde
sig till känna. Den 31 december var täckningen
uppe på 42% och växer stadigt. Nu i början på
mars kan vi räkna till 25 helt nya medlemmar som
betalt in medlemsavgift för 2011!
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Stadgetillägg gällande
två nya medlemstyper
Styrelsen för Strandbadens byaförening föreslår
följande stadgetillägg gällande två nya medlemsformer under §3 Inträde och medlemskap. De
föreslagna tillläggen är följande:
”Personer, icke boende i området/Strandbaden, som
är intresserade av att stödja föreningen kan erhålla
stödmedlemskap. Stödmedlem har inte rösträtt och
är inte valbar till styrelsen. Utskick till stödmedlem
sker endast via e-post.”
”Styrelsen kan genom enhälligt beslut utse hedersmedlem för lång och trogen tjänst inom föreningen
eller för extraordinära insatser i och för Strandbaden. Ett hedersmedlemskap innebär samma rättigheter och skyldigheter som ett normalt medlemskap, med skillnaderna att det är personligt, avgiftsbefriat och gäller för livstid. ”

Har du betalt medlemsavgift för 2011?
Vi är en ideell förening som lägger ner många timmars arbete på att förbättra för dig som bor här i
Strandbaden, permanent eller bara på sommaren.
Mycket är gjort men mycket mer kan göras!
Bli medlem om du inte är det redan. Betala in
100kr på bankgiro 5559-7306 och skriv gärna in
dina medlemsuppgifter i formuläret på hemsidan
om du inte gjort detta tidigare. Du kan också ta
med dig en 100-lapp till årsmötet och betala där.

Elavtal kräver medlemskap
Om du utnyttjar föreningens medlemsförmån i
form av elavtal med Dala Kraft har du förmodligen
gjort en bra affär under årets första månader. Var
då snäll och kom ihåg din medlemsavgift. Lite
senare i år kommer vi att stämma av vårt medlemsregister mot Dala Kraft.

E-postadresser önskas!
Ni som får vårt nyhetsbrev ”Strand-Bulletinen” vet
redan om att vi där skriver om både smått och
stort som händer i Strandbaden. Det är en bra bit
över 200 Strandbadenbor som får våra utskick och
vi kan genom tjänsten se att läsfrekvensen i genomsnitt är över 65% per
omgång. Om du är nyfiken
på vad vi skrivit i tidigare
nyhetsbrev hittar ni dessa
på föreningens hemsida.
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Verksamhetsåret 2010
Föreningen avhöll ordinarie årsmöte den 16:e
april 2010 på Örestrand för det gångna verksamhetsåret, ca 100 medlemmar närvarade.
Styrelsen har sammanträtt tio (10) gånger under 2010 och ett fortlöpande arbete har i styrelsen skett över e-post. Beslut på diskussionerna har
sedan tagits på efterföljande styrelsemöte. Totalt
har cirka 150 olika ämnen diskuterats över e-post
i omkring 600 unika mail.
Styrelsen började efter årsmötet att samla in all
digital dokumentation som tidigare varit utspridd
på enskilda datorer till en samlad lagringslösning
”i molnet” genom gratistjänsten Dropbox. Detta
betyder att samtliga styrelsemedlemmar idag och
imorgon har tillgång till föreningens alla digitala
filer direkt i sin dator. Detta har inneburit förenklat
samarbete och att filer inte längre behöver skickas för cirkulation/kompletteringar över e-post
samt att hela styrelsen har tillgång till allt äldre
material i detta dokumentarkiv.
Söndagen den 9 maj fi
 rade vi Strandbadens
100-årsdag med pompa och ståt. Flera hundra
personer besökte jubileet och många eldsjälar
både ställde upp och ställde ut denna dag.
Strandrensning har utförts den 15 maj under
Strandgruppens försorg på remsan mellan parkeringen vid Stora Skärsvägen och den lilla bron vid
Margreteberg. 12 säckar fylldes med diverse bråte.
Återigen, fler frivilliga behövs till kommande
strandrensningar!
Midsommarfirande avhölls traditionsenligt på
Lärkängen den 25 juni då 100-talet närvarade för
lekar och dans kring midsommarstången.
Vid denna tid på året klubbades också postort
Strandbaden igenom hos postnummerrådet för
att formellt införas måndagen den 7 mars 2011.
Trafikgruppen har fortsatt sitt arbete för att
höja trafiksäkerheten på väg 111. Av gruppens
prioriterade tio åtgärder återstår två som kommer
att genomföras under 2011. Den 29 augusti anordnades en 50-dag med hastighetsmätning och
poliser i papp, vilket ledde till publicitet i såväl lokal- som riksmedia. Vid byarådsmötena i Strand-

baden och i Nyhamnsläge
lanserades kampanjen
BYGG 111 ÖSTRA NU. Kontakter har knutits under året
för fortsatt kampanjarbete.
Föreningen har sedan
2009 en levande hemsida
där aktuell information från
styrelsen och arbetsgrupperna rörande aktiviteter
och händelser i Strand
baden läggs ut, 
www.strandbaden.info.
Sidan har under året utvecklats och uppdaterats samt automatiserats
med ett antal formulär som innebär att arbetet
förenklats och att enhetlig information går ut från
styrelsen till medlemmarna. Under hösten 2010
började vi sända ut ett nyhetsbrev via e-post som
vi kallar Strand-Bulletinen.
Två nummer av Strandbladet har givits ut bland
de boende i Strandbaden under 2010. Det första
numret kom ut i början av april (650+50 exemplar
tryckta) och det andra numret i början av december (700 exemplar tryckta). Kostnaden för dessa
har finansierats till 95% av de annonsörer som
finns med i tidningen, resterande delar av medlemsavgiften. Tidningsgruppen har, för att gynna
företagande och företagare med anknytning till
Strandbaden, fokuserat på att annonsutrymmet i
tidningen ska reserveras för dessa.
Strandbadens Byaförening stod värd för Kullabygdens Byaråd den 15 mars i Strandbaden samt
närvarade den 18 oktober i Nyhamnsläge. På Byarådet förs frågor och information fram mellan
20-talet byföreningar som är inbjudna, samt h
 ögre
tjänstemän och politiker från Höganäs kommun.
Mötet fungerar som ett dialogforum där Strandbadens Byaförening representerar vår hörna av kommunen
för att berätta om de verksamheter vi genomför och de
önskemål vi har.
Arbetet har under 2010
fortsatt för att fler ska anmäla
sitt intresse för fiberanslutning till fastigheterna och
ännu fler har anslutit sig till
grannsamverkan genom
Grannar Mot Brott.

Dagordning
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl. rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Ändring i stadgar. Tillägg gällande nya medlemskategorier föreslagna av styrelsen.
11. Val av styrelse:
		 – ordförande på ett år
		 – vice ordförande på två år (väljs udda år, för en period av två år)
		 – kassör på två år (väljs udda år, för en period av två år)
		 – en till tre ledamöter på ett år
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara samman		kallande
14. Fastställande av medlemsavgifter för 2012. Medlemsavgift för innevarande år är 100 kr.
15. Motioner och övriga medlemsförslag
16. Övriga ärenden
		 – Trafikgruppen om planer och resultat på både gamla och nya väg 111
		 – Allmän information: Kullabygdens Byaråd, Strandbladet, Grannsamverkan, med mera.
		 – Styrelsen rapporterar om mötet med Péter Kovács den 24/3
		 – Öppen diskussion om föreningens målsättningar (se sid 4 i Strandbladet 2010-2)
17. Mötet avslutas
OBS! Formella motioner som ska behandlas på årsmötet, ska ha lämnats in skriftligen till någon i styrelsen
senast två veckor före mötet. En öppen diskussion om föreningens målsättningar kommer dock att ge er
möjlighet att ventilera era övriga tankar och förslag om Strandbadens framtid.

Styrelsen
Styrelse, revisorer och valberedning fram till detta årsmöte 2011-04-06 har bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör		
Sekreterare
Ledamot		
Ledamot		
Ledamot		
Revisor		
Revisor 		
Valberedning
Valberedning

Karl-Axel Barkentin
Livia Deak Jönsson
Adrian Wallenholm
Pernilla Myrefelt 		
Sigurd Berg 		
Jan Jurkiewicz 		
Barbro Walsh		
Doris Fröjd Bogren
Marie-Louise Lindström
Ulf Wallenholm 		
Leif Bogren		

Tel 042-33 18 73, kabarkentin@hotmail.com
Tel 042-12 96 34, livia.deak.jonsson@gmail.com
Tel 042-33 35 33, adrian@wallenholm.se
Tel 042-34 94 49, pernilla@myrefelt.se
Tel 042-34 37 28, monica.sigurd@hotmail.com
Tel 042-33 16 65, jj@egecarpet.com
Tel 042-34 44 24, barbrowalsh@hotmail.com
Tel 042-34 08 58, leif.bo@telia.com
Tel 042-34 37 49, tolistrandbaden@gmail.com
Tel 042-34 34 43, ulf.wallenholm@hem.utfors.se
Tel 042-34 08 58, leif.bo@telia.com

