
 

 

Styrelsemöte 2021.08.16 
Närvarande: Ulla, P-A, Cecilia, Catti, Louise & Susanne 
Marcus & Filip har tyvärr förhinder men kommer till Årsmötet. 

Dagordning:  

§ 1 Mötet öppnas 

§ 2 Genomgång av föregående protokoll 

§ 3 Allt är klart till årsmötet. Vi gick igenom agendan. Mikael Modig blir mötets 
ordförande och Louise Modig sekreterare. P-A avgår som ordförande i 
styrelsen. 

§ 4 Vi gick igenom Årsberättelsen. Catti ombesörjer innehållet & Louise bistår 
med layout. 

§ 5 Vår revisor Lennart Gustafsson kommer till mötet. 

§ 6 Antal anmälda till årsmötet på Hamnkrogen: 
19 personer plus styrelsen 6 personer (1 gluten) 
Årsmöte 17.00-19.00 Räkmacka och ett glas öl/vin 165 kr. 
 
§ 7 Ulla tar kontakt med Hamnkrogen med antal anmälda och ev allergier 

§ 8 Louise tar över ansvaret för FB 

§ 9 Vi kommer ev att fasa ut anslagstavlorna (6 st) framöver och styra 
kommunikationen till våra digitala kanaler. 

§ 10 Midsommarstången ligger på tomten sidan om P-A´s fd bostad hos Rikard 
Kling.  Rikard är även den som har möjlighet att hjälpa oss med  
Div midsommarsaker finns på P-A´s  förråd. Finns även ett 3x3 tält. 

§ 11 Badrocksförsäljningen har gått jättebra. Finns endast 2 S/M kvar. Nya är 
beställda och kommer att levereras till Årsmötet. Vi undersöker om de även 
finns i barnstorlekar. 

§ 12 Planerad AW till hösten hos Wine to Dine, presenteras på årsmötet 

§ 13 Vad vill våra grannar att föreningen ska arrangera för aktiviteter under 
nästa år? 
Styrelsens förslag på aktiviteter: 
 



 
 
 
Hösten 2021: 
- Invigning av Idavallens nya lekplats med korvgrillning 
(Louise kollar med kommunen om det finns en officiell plan) 
- AW på Wine To Dine 22 okt 
 
Våren 2022: 
- Loppis med aktivitet på Idavallen  
- Badrock med frukost 
- Strandstädning 
- AW under våren 
 
§ 14 Villaföreningen firar 100 årsjubileum år 2024. Göra en aktivitet det året. 

§ 15 Mark och miljöförvaltningen har dömt till Ängelholms tennisklubbs fördel 
att Enligt domslut så får padelbanorna vara kvar i Havsbaden, då med något 
förändrade öppettider,  9-21 vardagar och 9-18 på helger. Kommunen är 
tillfrågad, med hopp om att de kan bistå ekonomiskt.  

§ 16 Nästa möte 11 oktober 18.30. Återkommer om var. 

§ 17 Övriga frågor 
- Till mötet i december bjuder vi in Mark & Miljögruppen. 
- Beställa en rollup med vår layout, att ha på våra evenemang. 
- Finns intresse av badrockar även för barn? 
- Cecilia lämnar över ansvaret för föreningsmailen till Susanne. 
- P-A kontrollerar så att fästet för stången på Idavallen är säkrad så ingen blir 
skadad på fästet. 
- Lägga till vår logga:  Havsbaden 100 årsjubileum 2024 med en aktivitet  
 
Förslag på aktivitet för jubileet 2024: 
Fotoutställning med Jakob Rydinger, bilder från förr 
Vilka stora byggherrar hade vi på den tiden? 

 


