
Styrelsemöte 19 april 2021

Närvarande: Cathrine, Cecilia, PA, Louise & Ulla

§1 Strandstädning med korvgrillning 1 maj. Går tyvärr inte att genomföra. 

§1 Framtida AW - alternativ på campingens restaurang  alt tradjazz afton på samma ställe . PA 
undersöker möjligheten samt om Årsmöte i augusti.

§3 Midsommarstrategi, PA kollar med Alf Sahlsten om björkris. Övriga som deltar i att klä 
midsommarstången – Ta gärna med blommor. PA har övrig utrustning till midsommarstången. Vi 
bjuder på korv med bröd och var och en tar med dryck.- Catrine inhandlar.

§4 Medlemsförmåner / medlemskort – vi tar inte fram något kort.

§5 Föreningen Fler ledamöter - Filip har tillkommit som suppleant och Susanne Steen väljs in vid 
årsmötet då Ulla avgår som ordinarie ledamot men stannar i föreningen som suppleant 1 år till.

§6 Grannsamverkan – Jim prata på årsmötet? 
Lås era dörrar även om ni är hemma. En familj i området har haft besök av två drogpåverkade som 
besökt deras hus kvällstid.

§7 FB korta pushnotiser - Hemsidan för långvariga inlägg - FB 

§8 Avstämning post och mailadress – Catrine tar in eventuella fakturor på sin mail.

§9 Avstämning bank - vi väntar fortfarande SIE fil från Finn. PA går till Örjan på banken för 
underskrift.

§10 Hantering av material från Jenni- Tryggt förvar hos PA. Vi tittar på materialet nästa gång vi är hos 
PA.

§11 Sälja badrockar, Louise tar fram provex till nästa möte. Lotta Ahlandsberg har gjort ny logga med 
fem stjärnor.

§12 Havsbadsbladet – Louise gör ett förslag till nästa möte. Vi trycker upp 400 ex för utdelning. Vi i 
styrelsen delar upp oss och delar ut dessa under en kvällspromenad. 

§13 Padel för seniorer ”Prova på kurs” för SENIORER på ÄTK:s banor i Havsbaden. Cecilia lägger ut på 
hemsidan. Ulla har lagt det på FB. 

§14 Fartbegränsningar - Varför får vi inte in Ullas och Louise medborgarförslag? Louise har mailat 
Kundtjänst för svar. Liknande förslag är godkänt i Vejbystrand.

§15 Havsbadet – vi är positiva till att informera om vad som händer i föreningen framöver i våra 
kanaler och gärna övriga positiva händelser som händer i Havsbaden.

Övrigt: 

PA tar med kvitto till Cathrine för blommorna.
Vi bordlägger frågan om medlemsregister.


