
 
 
 

Styrelsemöte 11 jan 2021 

§1 P-A Malmgren ordförande öppnade styrelsemötet. Cathrine har tyvärr förhinder idag. 

 

§2 Föregående mötesprotokoll 

 

§3 Genomgång och uppdateringar av hemsidan 

Cecilia har ombesörjt att formuläret är uppdaterat så vi enkelt kan få in nya medlemmar. 

Vi har fått mycket uppskattning för att hemsidan är så fin. Tack Cecilia! 

 

§4 Ny skylt på våra anslagstavlor 

Louise uppdaterar skyltarna (6 st) på våra anslagstavlor och hänvisar till: 

www.havsbadensvillaforening.se 

villahavsbaden@gmail.com  

https://www.facebook.com/HavsbadensVillaagarforening  

”Vi går mot ljusare tider. Vill du känna gemenskap? Välkommen som medlem i 

Havsbadensvillaägareförening du också. Registrera dig på hemsidan redan i dag. 

Är du redan medlem? Registrera dig gärna igen så vi får uppdaterat dina uppgifter” 

Text för hemsida, tavlorna och Facebook. 

 

Uppdatera även info om Kallbadhuset på hemsida och Facebook. 

 

§5 Domän och hemsida 

Den är nu betald för hela 2021 av Patrik Kriborg. Catti har adressändrat den till sig och har koll på den 

framöver.   

Mikael Modig tittar över domänen och formatet på hemsida samt ev scanning av framtida bilder. 

Cecilia lägger på förstasidan: ”Bli medlem” 

 

§6 Avstämning med Finn 

Bokslut och övertagande av dator/ bokföring. PA tar kontakt med Finn igen samt Patrik angående 

bilder, scanning och väskor med material samt telnr till Irhammar. 

 

§7 Postadress överflyttas till PA´s postbox? Finns inget behov då det mesta kommer via e-post och 

det enklaste är att allt går via föreningens e-post och vi vill inte ha någon personlig adress. 

 

§8 Aktiviteter på Idavallen då vi inte har någon ingen el där? 

Om det finns behov av el så ordnar PA det med en kabel från en granne. 

Är kommunen intresserad av att göra ett utegym där? Louise kollar med kommunen om det skulle 

vara aktuellt. 

 

§9 Grannsamverkan – PA kontaktar Jim angående information om vad som ska stå till hemsidan och 

att övriga i styrelsen ska få info också. Cecilia gör en egen flik på hemsidan om ”Grannsamverkan” 
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§10 Medlemsrekrytering sker via: 

 

 Anslagstavlorna 

 Djungeltelegrafen 

 Facebooksidan 

 ”Senaste nytt” på hemsidan 

 

 

§11 Havsbadsbladet  

Punkten skjuts till nästa möte då vi fyller det med innehåll och delas ut till ex Påsk. 

Vi gör bladet under mars och trycker upp det i 450 ex. 

 

§ 12 Möjliga vinteraktiviteter under coronatider. Louise gör en omröstning på Facebooksidan och gör 

en mailslinga om resultatet. 

 Vandringar 

 Städdag på stranden med korvgrillning 

 Vinterbad  

 Gemensam hundpromenad varje fredag morgon 09.00 medtag fika 

 

§ 13 Övriga frågor att ta med till nästa möte 

Fotoutställning, vernissage av gamla bilder från Havsbaden? Göra tavlor? 

Kan vi få tillbaka badhytter på stranden? 

 

PA förvarar högtalarna, pärmar, 3x3 tält och sakerna till midsommarstången på ett lager på 

Lagegatan 24. Beachvolleybollnätet finns på Vintervägen 12.  

 

Vi välkomnar en av de senaste inflyttade till området: Filip Edroth på Vintervägen välkommen som 

adjungerad i styrelsen. Det ska bli roligt att lära känna dig. 

 

§14 Nästa möte är den 3 mars 18.30 hos Cecilia på Fribadenvägen 21 

 

§15 Mötet avslutas  

 

 

Louise Modig      P-A Malmgren 

     

Sekreterare     Ordförande 

 

Ulla Lundström     



 
 
 

 

Justeringsman      


