Protokoll från årsmötet 2018-03-03

Närvarande:
Bert Burger, Birgitta Hansson, Bo Hansson, Hasse Hansson, Anders Myrsten, Fredrika
Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby, Jan Sjöberg, Christer Wallentin.
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Hasse Hansson valdes till ordförande för mötet och Bo Hansson till sekreterare.

2.

Val av en protokollsjusterare.
Henrik Ranby utsågs till justeringsperson.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen till mötet godkändes.

4.

Fastställande av föredragningslistan.
Föredragningslistan fastställdes. Bilaga 1.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.
Hasse Hansson kommenterade den utsända verksamhetsberättelsen för 2017.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. Bilaga 2

6.

Styrelsens årsredovisning för 2017.
Hasse Hansson kommenterar årsredovisningen för 2017. Bilaga 3. Föreningens
egna kapital är vid årsskiftet 266 867 kr. Årsmötet beslöt att godkänna
årsredovisningen.

7.

Revisorns berättelse för 2017.
Christer Wallentin läste upp revisionsberättelsen som tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsen. Bilaga 4.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för 2019.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska höjas till 250 kr för 2019. Föreningen ska
också uppmana medlemmarna att om möjligt bidra med en gåva till föreningen
och att utnyttja möjligheterna att i stället för blomma mm. vid uppvaktningar och
kalas lämna ett bidrag till föreningen, se vår hemsida.

10.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Hasse Hansson konstaterar att det inte finns något att behandla under den här
punkten.

12.

Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en revisor och
en revisorssuppleant.
Årsmötet beslutade utse Hasse Hansson som ordförande och följande personer
till ledamöter i styrelsen: Bert Burger, Bo Hansson, Anders Myrsten, Fredrika
Ramsay, Henrik Ranby och Jan Sjöberg. Årsmötet utsåg Christer Wallentin till
revisor och Birgitta Hansson till revisorssuppleant. Alla val gäller fram till nästa
årsmöte.

13.

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

Vid protokollet
Bo Hansson
Bo Hansson
Sekreterare
Justeras den 25 mars 2018
Hasse Hansson
Hasse Hansson
Ordförande

Henrik Ranby
Henrik Ranby
Justeringsperson

Protokoll från årsmötet 2017-02-11

Närvarande:
John Albertsen, Birgitta Hansson, Bo Hansson, Hasse Hansson, Chatarina Lindgren,
Torsten Loodberg, Fredrika Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby, Jan Sjöberg, Ragna
Wallentin och Christer Wallentin.
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Hasse Hansson valdes till ordförande för mötet och Bo Hansson till sekreterare.

2.

Val av en protokollsjusterare.
Christer Wallentin utsågs till justeringsperson.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen till mötet godkändes.

4.

Fastställande av föredragningslistan.
Föredragningslistan fastställdes. Bilaga 1.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.
Hasse Hansson kommenterade den utsända verksamhetsberättelsen för 2016.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. Bilaga 2

6.

Styrelsens årsredovisning för 2016.
Hasse Hansson kommenterar årsredovisningen för 2016. Bilaga 3. Föreningens
egna kapital är vid årsskiftet 199 621 kr. Årsmötet beslöt att godkänna
årsredovisningen.

7.

Revisorns berättelse för 2016.
Christer Wallentin läste upp revisionsberättelsen som tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsen. Bilaga 4.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för 2018.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara oförändrat 200 kr för 2018.

10.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Hasse Hansson konstaterar att det inte finns något att behandla under den här

punkten.
12.

Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en revisor och
en revisorssuppleant.
Årsmötet beslutade utse Hasse Hansson som ordförande och följande personer
till ledamöter i styrelsen: Bert Burger, Bo Hansson, Torsten Loodberg, Fredrika
Ramsay, Margareta Ramsay, Henrik Ranby och Jan Sjöberg. Årsmötet utsåg
Christer Wallentin till revisor och Birgitta Hansson till revisorssuppleant. Alla val
gäller fram till nästa årsmöte.
Ordföranden tackade Caroline Ranby för hennes engagerade och framgångsrika
medverkan i styrelsen under många år. Han också tackade av föreningens
avgående revisor Gunnar Edström och revisorssuppleanten Lena Strandmark för
en mångårig verksamhet.
Årsmötet beslöt vidare att styrelsen ska gå ut med en förfrågan om
medlemmarnas önskemål att medverka i styrelsearbetet.

13.

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

Vid protokollet

Bo Hansson
Sekreterare
Justeras den 21 februari 2017

Hasse Hansson
Ordförande

Christer Wallentin
Justeringsperson

Efter årsmötet gav sekreteraren Bo Hansson en sammanfattande beskrivning om vad
som hänt inom leaderprojektet och vad som kommer att hända under 2017. Han
redogjorde också för att föreningen planerar nya ansökningar om bidrag hos
• Stiernstedt-Kockenhus kulturförening för en permanent utställning om
vattenmöllan samt en informationsbroschyr.
• Gyllenstierna Krapperupsstiftelsen för en antikvarisk uppmätning av den inre
kvarnrännan och den östra väggen
• Sparbanksstiftelsen Gripen för diverse olika ändamål

Foreningen

Vattenmollans
Vanner

Protokoll fran arsmotet 2016-01-17
Narvarande:
John Albertsen, Bert Burger, Gunnar Edstrom, Birgitta Hansson, Bo Hansson, Hasse
Hansson, Chatarina Lindgren, Torsten Loodberg, Margareta Ramsay, Fredrika Ramsay,
Caroline Ranby, Jan Sjoberg och Christer Wallentin.
1.

Val av ordforande och sekreterare for motet.
Hasse Hansson valdes till ordforande for motet och Bo Hansson till sekreterare.

2.

Val av en protokollsjusterare.
Christer Wallentin utsags till justeringsperson.

3.

Godkannande av kaUelsen till arsmotet.
Kallelsen till motet godkandes.

4.

FaststaUande av foredragningslistan.
Foredragningslistan faststalldes. Bilaga 1.

5.

Styreisens verksamhetsberattelse for 2015.
Hasse Hansson kommenterade den utsanda verksamhetsberattelsen for 2015.
Arsmotet godkande efter nagra justeringar verksamhetsberattelsen. Bilaga 2

6.

Styreisens arsredovisning for 2015.
Hasse Hansson kommenterar arsredovisningen for 2015. Bilaga 3. Foreningens
egna kapital ar vid arsskiftet 2 763 kr. Arsmotet beslot att godkanna
arsredovisningen.

7.

Revisorns berattelse for 2015.
Gunnar Edstrom foredrog revisionsberattelsen och tiUstyrkte ansvarsfrihet for
styrelsen. Bilaga 4.

8.

Fragan om ansvarsfrihet for styrelsen.
Arsmotet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet for 2015.

9.

FaststaUande av medlemsavgiften for 2017.
Arsmotet beslot att medlemsavgiften ska vara oforandrat 200 kr for 2017.

10.

FaststaUande av verksamhetsplan for 2016.
Hasse Hansson kommenterade det utsanda forslaget till verksamhetsplan.

Arsmotet beslutade tillstyrka verksamhetsplanen for 2016 och overlata till
styrelsen att narmare utforma densamma.
11.

Behandling av styreisens forslag och inkomna motioner.
Hasse Hansson konstaterar att det inte finns nagot att behandla under den har
punkten.

12.

Val av foreningens ordforande, ovriga ledamoter i styrelsen, en revisor och
en revisorssuppleant.
Arsmotet beslutade utse Hasse Hansson som ordforande och foljande personer
till ledamoter i styrelsen: Bert Burger, Bo Hansson, Torsten Loodberg, Fredrika
Ramsay, Margareta Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby och Jan Sjoberg.
Arsmotet utsag Gunnar Edstrom till revisor och Lena Strandmark till
revisorssuppleant. AUa val galler fram till nasta arsmote.

13.

Ovriga fragor
Inga ovriga fragor fanns att behandla.

Vid protokoUet

Sekreterare
Justeras den 17 januari 2016

Hasse Hansson
Ordforande

Christer Wallentin
Justeringsperson

Bilaga 1

Foreningen

Vattenmollans
Vanner

Kallelse till arsmote 2016
Tid Sondagen den 17 januari 2016, klockan 14.00
Plats Hos Bosse Hansson, Mollevangsvagen 13 i Molle
Dagordning
1.
Val av ordforande och sekreterare for motet.
2.
Val av en protokoUsjusterare.
Godkannande av kallelsen till arsmotet.
3.
FaststaUande av foredragningslistan.
4.
Styreisens verksamhetsberattelse for 2016.
5.
Styreisens arsredovisning for 2015.
6.
Revisorns berattelse for 2015.
7.
Fragan om ansvarsfrihet for styrelsen.
8.
FaststaUande av medlemsavgiften for 2017.
9.
*
10. FaststaUande av verksamhetsplan for 2016.
Behandling av styreisens forslag och inkomna motioner.
11.
12. Val av foreningens ordforande, ovriga ledamoter i styrelsen, en revisor och en
revisorssuppleant.
13. Ovriga fragor.
-o Arsredovisningen och revisionsberattelsen for 2015 skickas ut fore alternativt delas ut
vid arsmotet.

Foreningen

Bilaga 2

Vattenmollans
Vanner

Verksamhetsberattelse for 2015
Antalet medlemmaf ar vid arets slut 29 personer en okning med 10 personer.
Styrelsen har bestatt av Bert Burger, Bosse Hansson, Hasse Hansson, Torsten Loodberg,
Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby och Jan Sjoberg.
Hasse Hansson har varit ordforande och kassor. Bo Hansson har varit sekreterare.
Gunnar Edstrom har varit foreningens revisor och Lena Strandmark har varit
revisorssuppleant.
Arsmotet holls 12 april 2015 med 8 deltagare. Det foljdes av ett styrelsemote. Styrelsen
har haft ytterligare tre moten under aret: den 18 januari, den 14 juni och den 31 oktober.
Den 5 juH hade foreningen oppet hus med ett femtiotal besokare. Dessa informerades
om kvarnens historia och Hasse Hanssons relation till kvarnen. Bert Burger och Henrik
Ranby berattade om kvarnens betydelse i det datida samhallet och hur malningen gick
till. Dessutom har KuUaledens vanner vid tva tillfallen besokt kvarnen och da guidats av
Hasse Hansson.
Fastighetsagarna har begart att kommunen ska uppratta en detaljplan for Vattenmollan
dar kvarnbyggnaden q-marks. Planutredningen ar i stort sett fardig och hkommunens
handlaggare raknar med att samrad kan genomforas under sommaren och att ett
faststallande kan ske under hosten. Enkelt planforfarande tillampas.
Fastighetsagarna har traffa ett nyttjanderattsavtal med foreningen. Avtalet galler i fem ar.
Avtalet kommer att registreras i inskrivningsregistret.
Bert Burger har gjort en ny sektionsriktning efter sin senaste nivellering. Han konstaterar
att aUting stammer, bade med tidigare matning och gamla syneprotokoll.
Stiernstedt-Kockenhus kulturforening avslog i juni foreningens begaran om ett
ekonomiskt bidrag. Konung Gustav V I Adolfs fond for svensk kultur har har beviljat
foreningen 80 000 kronor till renovering av grundmurar, loftgolv och bjalklag. Vi har
ocksa ansokt om bidrag hos Lansstyrelsen i Skane Ian. Besked om vi erhaller bidrag
forvantas i maj/juni 2016.

Bilaga 2
Foreningen har under aret fatt sju nya medlemmar genom gavobrev och dessutom 300
kronor i gava i samband med uppvaktningar pa fodelsedagar, det vill saga totalt 1 700
kronor. Gavobreven for utskrift finns pa hemsidan.
Styrelsen har beslutat att ta fram en beskrivning av aterstaende arbeten till fardig
rekonstruktion av Vattenmollan. Dels kommer den att ge en konkret overbHck over vad
som aterstar och dels kommer den att underlatta nar vi soker nya bidrag.
For styrelsen

Hasse Hansson
Ordforande

.

Bosse Hansson
Sekreterare

dim 3
Arsredovisning for 2015
Resultatral^ning
Under
2014

Under
2015

Intakter
4800
0
150
300
5250

2200
49000
320
0
51520

Renovering/restaurering
Ovriga kostnader.- se spec.
Summa kostnader.

0
2995
2995

49000
12167
61167

Summa intakter.
Summa kostnader.

5250
2995

51520
61167

Resultat for aret.

2255

-9647

Medlemsavgifter.
Bidrag fran fonder.
Forsaljning sartryck.
Gavor.
Summa intakter.

Kostnader.

Balansrakning.

Per den
31/12 2015

Per den
31/12 2014

Kassa.
Banktillgodohavande.

0
2763

0
1658

Summa tillgangar.

2763

1658

Skulder till fortroendevalda.
Eget kapital.

0
2763

6437
4779

Summa skulder och eget kapital.

2763

1658

Tillgangar.

Skulder och eget kapital.

Specifikation.
Glashuv till H Ranby
Udagg.Till ChristerW.

1000
1995

severifikation 19
severifikation 14

Vattenmollaris
Vanner

REVISIONSBERATTELSE

I egenskap av foreningens revisor har jag granskat rakenskaperna for
2015.
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med gailande regler och
ger en rattvisande bild av foreningens finansiella stailning per den 31
december 2015.
Jag tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultat- och
balansrakningen samt beviljar styreisens ledamoter ansvarsfrihet for
rakenskapsaret 2015.

Molle 12jantlari 2016

..Giinnar Edstrom
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Årsmöte den 12 april 2015
Närvarande: Bert Burger, Birgitta Hansson, Bosse Hansson,
Hasse Hansson, Caroline Ranby, Henrik Ranby, Jan Sjöberg och
Christer Wallentin.
……………………………………………………………………………………………..

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Vi väljer Hasse Hansson till ordförande för mötet och Christer
Wallentin till sekreterare.

2. Val av protokollsjusterare
Vi utser Henrik Ranby till justeringsperson.

3. Godkännande av kallelsen till mötet
Vi godkänner kallelsen till mötet.

4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan för mötet skickades ut samtidigt med kallelsen, se
bilaga 1. Vi fastställer listan.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Hasse Hansson presenterar den utdelade verksamhetsberättelsen för
2014, se bilaga 2.
Vi beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

6. Styrelsens ekonomiska rapport
Hasse Hansson kommenterar årsredovisningen för 2014, se bilaga 3.
Föreningens skulder till förtroendevalda uppgår för närvarande till
cirka 8 500 kronor. Dessa kommer att betalas efter hand som
föreningen får in medlemsavgifter och andra inkomster.
Vi beslutar att godkänna rapporten.
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7. Revisorns berättelse
Christer Wallentin läser upp revisionsberättelsen för verksamheten
under 2014, se bilaga 4.
Vi beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Vi beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

9. Fastställande av medlemsavgiften
Vi beslutar att medlemsavgiften för 2016 ska vara 200 kronor. Det är
samma belopp som gäller för 2015.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2014
Vi beslutar att överlåta till styrelsen att diskutera verksamhetsplanen
för innevarande år.

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna
motioner
Hasse Hansson konstaterar att det inte finns något att behandla under
den här punkten.

12. Val av ordförande, styrelseledamöter med flera
Vi väljer om Hasse Hansson som ordförande och vi väljer följande
personer till ledamöter i styrelsen: Bert Burger, Bo Hansson, Torsten
Loodberg, Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay, Caroline Ranby,
Henrik Ranby och Jan Sjöberg. Bo Hansson och Jan Sjöberg är nyval;
övriga är omval. Alla val gäller fram till nästa årsmöte.
Vi väljer Gunnar Edström till revisor och Lena Strandmark till
revisorssuppleant. Även dessa val är omval och gäller fram till nästa
årsmöte.
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13. Övriga frågor
Vi beslutar att föra till protokollet att Henrik Ranby skänker modellen i
skala 1:50 av vattenmöllan till Föreningen Vattenmöllans Vänner. Om
föreningen i framtiden upplöses ska modellen i första hand följa
möllarehuset; i andra hand gå till Höganäs museum.

Vid protokollet

Christer Wallentin

Justeras den 15 april 2015

Hasse Hansson

Henrik Ranby

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Dokumenten i bilaga 2–4
avser 2014.

Bilaga 1
Årsmöte 12 apr 2015

Kallelse/föredragningslista • Den 24 mars 2014

Kallelse till årsmöte 2015
Tid

Söndagen den 12 april 2015, klockan 14–15

Plats

Vattenmöllan

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Val av en protokollsjusterare.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.

4.

Fastställande av föredragningslistan.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.

6.

Styrelsens årsredovisning för 2014.

7.

Revisorns berättelse för 2014.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för 2016.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2015.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
12. Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en
revisor och en revisorssuppleant.
13. Övriga frågor.
-o–
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2014 skickas ut före
årsmötet.

Verksamhetsberättelse ● den 24 mars 2015

Verksamhetsberättelse för 2014
Antalet medlemmar har under året varit nitton personer.
Styrelsen har bestått av Bert Burger, Hasse Hansson, Torsten
Loodberg, Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay, Caroline
Ranby, Henrik Ranby och Christer Wallentin.
Hasse Hansson har varit ordförande och kassör. Christer
Wallentin har varit sekreterare.
Lena Strandmark har varit föreningens revisor och Gunnar
Edström har varit revisorsuppleant.
Årsmötet hölls 26 april 2014 med fjorton deltagare. Det
följdes av ett styrelsemöte. Styrelsen har haft ytterligare tre
möten under året: den 19 februari, den 15 juni och den 5
oktober.
Under våren skrev Caroline Ranby, Christer Wallentin och
Hasse Hansson en artikel som publicerades i Kullabygd
2014 med titeln Möllan i bruk under nästan 300 år –
Vattenmöllan en central del i Krapperups ekonomi.
Den 10 augusti hade föreningen öppet hus med ett sextiotal
besökare. Dessa informerades om kvarnens historia och
Hasse Hanssons relation till kvarnen. Bert Burger och
Henrik Ranby berättade om kvarnens betydelse i det dåtida
samhället, hur malningen gick till med mera.
Föreningen fick i början av året ett bidrag från Konung
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur på 49 000 kronor.
För dessa pengar utförde Domstens kulturbyggnadsfirma
under våren dels en stenramp som ansluter till loftporten,
dels dräneringsarbeten vid loftporten. Dessutom tillverkade
företaget fyra upplag för de två vattenhjulens kvarnaxlar.

Bilaga 2
Årsmöte 12 apr 2015

Bilaga 3
Årsmöte 12 apr 2015

Årsredovisning för 2014
Alla belopp avrundade till jämna kronor ● den 19 mars 2015

RESULTATRÄKNING
Under
2014

Under
2013

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag från fonder
Försäljning särtryck
Summa intäkter

2 200
49 000
320
51 520

1 800
0
0
1 800

Renovering/restaurering
Övriga kostnader – se specifikation
Summa kostnader

49 000
12 167
61 167

0
7 131
7 131

Summa intäkter
Summa kostnader

51 520
–61 167

1 800
–7 131

Resultat för året

–9 647

–5 331

Kostnader

BALANSRÄKNING
Per den
31 dec 2014

Per den
31 dec 2013

Tillgångar
Kassa
Banktillgodohavande

0
1 658

0
4 868

Summa tillgångar

1 658

4 868

6 437
–4 779

0
4 868

1 658

4 868

Skulder och eget kapital
Skulder till förtroendevalda
Eget kapital
Summa skulder och eget kapital

Specifikation av övriga
kostnader
Möten
Renovering
Bankkostnader
Särtryck
Huv till modell

2 858
3 559
1 250
3 500
1 000

Summa

12 167

Bilaga 4
Årsmöte 12 apr 2015

Foreningen VattenmoUans Vanner
Rakenskapsaret 2014

Revisionsberattelse
Undertecknad har granskat foreningens rakenskaper samt dess forvaltning. Granskningen har
ej givit anledning till anmarkning betraffande de till mig overlamnade redovisningshandlingama, foreningens bokforing eller eljest betraffande forvaltningen.
Undertecknad tillstyrker att arsmotet beviljar styrelsens ledamoter och kassaforvaltaren
ansvarsfrihet for 2014.
Molle den 26jnars 2015
Lena Strandmark
Foreningens revisor
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Årsmöte den 26 april 2014
Närvarande: John Albertsen, Bert Burger, Gunnar Edström, Bosse
Hansson, Hasse Hansson, Torsten Loodberg, Fredrika Ramsay,
Margareta Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby, Jan Sjöberg,
Lena Strandmark, Christer Wallentin och Ragna Wallentin.
……………………………………………………………………………………………..

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Vi väljer Hasse Hansson till ordförande för mötet och Christer
Wallentin till sekreterare.

2. Val av protokollsjusterare
Vi utser Jan Sjöberg till justeringsperson.

3. Godkännande av kallelsen till mötet
Vi godkänner kallelsen till mötet.

4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan för mötet skickades ut samtidigt med kallelsen, se
bilaga 1. Vi godkänner listan med tillägget att frågan om ett eventuellt
kommunalt kulturskydd ska behandlas som punkt nummer 13.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Hasse Hansson presenterar den utdelade verksamhetsberättelsen för
2013, se bilaga 2.
Vi beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

6. Styrelsens ekonomiska rapport
Hasse Hansson visar årsredovisningen för 2013, se bilaga 3
Vi beslutar att godkänna rapporten.

7. Revisorns berättelse
Lena Strandmark presenterar sin revisionsberättelse för verksamheten
under 2013, se bilaga 4.
Vi beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Vi beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

9. Fastställande av medlemsavgiften
Vi beslutar att medlemsavgiften för 2015 ska höjas till 200 kronor.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2014
Vi diskuterar i grova drag föreningens verksamhet under innevarande
år och beslutar att överlåta till styrelsen att diskutera den närmare och
att fastställa verksamhetsplanen.

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna
motioner
Hasse Hansson konstaterar att det inte finns något att behandla under
den här punkten.

12. Val av ordförande, styrelseledamöter med flera
Vi väljer om Hasse Hansson som ordförande, liksom följande personer
till ledamöter i styrelsen: Bert Burger, Torsten Loodberg, Fredrika
Ramsay, Margareta Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby och
Christer Wallentin. Samtliga val är omval och gäller fram till nästa
årsmöte.
Vi väljer Lena Strandmark till revisor och Gunnar Edström till
revisorssuppleant. Även dessa val är omval och gäller fram till nästa
årsmöte.
13.

Kulturskydd

Höganäs kommuns samhällsbyggnadschef Kerstin Nilermark och
planchef Mila Sladic besökte vattenmöllan den 25 februari tillsammans
med Henrik Ranby för att bedöma förutsättningarna för att
kulturskydda kvarnen.
Henrik föreslår att föreningen begär ett kulturskydd med q-märkning
för kvarnbyggnaden, och att det detaljplanearbete som ska till bekostas
av fastighetsägaren. Det rör sig uppskattningsvis om en kostnad i
storleksordningen 50 000 kronor. Med en sådan uppläggning kan
kulturskyddet komma till stånd snabbare än om det skulle inordnas i
kommunens ordinarie detaljplanearbete.
Enligt förslaget ska detaljplanen endast innehålla dels en preciserad qmärkning av själva kvarnhuset, dels ett rivningsförbud och
exteriörskydd för möllarebostaden.
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Hasse Hansson anser att ett kommmande kulturskydd ligger i hans
intresse som ägare till fastigheten, och diskussionen visar att ett sådant
skydd är av godo ur föreningens synpunkt. Det blir säkrare att det
arbete och engagemang som medlemmarna lägger ned i bevarandet och
rekonstruktionen av möllan får ett bestående värde. Det är också viktigt
när föreningen söker ekonomiskt stöd fortsättningsvis, eftersom flera
potentiella bidragsgivare och sponsorer har efterfrågat att byggnaden
kulturskyddas för att de säkert ska veta att pengar som de anslår bidrar
till ett långsiktigt bevarande.
Under diskussionen säger Hasse att han är beredd att stå för
kommunens kostnad för planarbetet om de inte blir större än beräknat.
Om det skulle gå på mer, får föreningen lösa finansieringsfrågan; två
medlemmar erbjuder sig vid sittande bord att skjuta till vardera 5 000
kronor om kostnaden går över 50 000 kronor.
Vi beslutar att begära att vattenmöllan kulturskyddas.

14. Övriga frågor
Henrik Ranby föreslår att föreningen uppmärksammar att den
startades 2004, alltså för tio år sedan. Firandet skulle kunna ske genom
ett öppet hus i augusti.
Vi beslutar enligt Henriks förslag och ger styrelsen i uppgift att planera
arrangemanget.

Vid protokollet

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Christer Wallentin

Justeras den 6 maj 2014

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Dokumenten i bilaga 2–4
avser 2013.
Hasse Hansson

Jan Sjöberg

Kallelse/föredragningslista • Den 6 april 2014

Kallelse till årsmöte 2014
Tid

Lördagen den 26 april 2014, klockan 14

Plats

Vattenmöllan

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Val av en protokollsjusterare.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.

4.

Fastställande av föredragningslistan.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.

6.

Styrelsens årsredovisning för 2013.

7.

Revisorns berättelse för 2013.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för 2015.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2014.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
12. Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en
revisor och en revisorssuppleant.
13. Övriga frågor.
-o–
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2013 samt
revisionsberättelsen för 2013 kommer att finnas i Vattenmöllan på
dagen för årsmötet.

Bilaga 1
Årsmöte
26 april 2014

Verksamhetsberättelse ● den 22 april 2014

Verksamhetsberättelse för 2013
Antalet medlemmar har inte förändrats under året. Vid
årsskiftet var det arton personer.
Styrelsen har bestått av Bert Burger, Hasse Hansson, Torsten
Loodberg, Nisse Länsberg, Fredrika Ramsay, Margareta
Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby och Christer
Wallentin.
Hasse Hansson har varit ordförande och kassör. Christer
Wallentin har varit sekreterare.
Lena Strandmark har varit föreningens revisor, och Gunnar
Edström har varit revisorssuppleant.
Årsmötet hölls den 14 april 2013 med tio deltagare. Det
följdes av ett styrelsemöte. Styrelsen har haft ytterligare tre
möten under året: den 9 juni, den 10 augusti och den 29
september.
Föreningen fick inga nya ekonomiska bidrag året, men
omkring årsskiftet meddelade Konung Gustaf VI Adolfs fond
för svensk kultur att den hade beviljat det begärda anslaget
på 49 000 kronor.
Arbetena kommer att utföras av Domstens kulturbyggnadsfirma under senare delen av våren 2014. Projektet omfattar
(1) rekonstruktion av en 2,5 meter lång stenramp som
ansluter till loftporten; (2) dräneringsarbeten vid loftporten;
(3) rekonstruktion av fyra upplag för de två vattenhjulens
kvarnaxlar.

Bilaga 2
Årsmöte
26 april 2014

Årsredovisning för 2013
Alla belopp avrundade till jämna kronor ● den 22 april 2014

Bilaga 3
Årsmöte
26 april 2014

RESULTATRÄKNING
Under
2013

Under
2012

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag från fonder
Summa intäkter

NOTER 2013

1 800
0
1 800

1 200
199 238
200 438

0
6 531
600
0
7 131

186 641
309
607
5 458
193 015

Summa intäkter
Summa kostnader

1 800
–7 131

200 438
–193 015

Resultat för året

–5 331

7 423

Kostnader
Renovering/restaurering
Hyrestjänster – se not 1
Bank
Övriga kostnader
Summa kostnader

BALANSRÄKNING
Per den
31 dec 2013

Per den
31 dec 2012

Tillgångar
Kassa
Banktillgodohavande – se not

0
4 868

0
10 199

Summa tillgångar

4 868

10 199

Skulder och eget kapital
Skulder
Eget kapital

0
4 868

0
10 199

Summa skulder och eget kapital

4 868

10 199

1. Bräcke Lyft, hyra av transportband
m.m.
2. Enligt årsbesked från Handelsbanken.

Föreningen Vattenmöllans Vänner

Bilaga 4
Årsmöte
26 april 2014

Räkenskapsåret 2013

Revisionsberättelse
Undertecknad har granskat föreningens räkenskaper samt dess förvaltning. Granskningen har
ej givit anledning till anmärkning beträffande de till mig överlämnade redovisningshandlingarna, föreningens bokföring eller eljest beträffande förvaltningen.
Undertecknad tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och kassaförvaltaren
ansvarsfrihet för 2013.

Mölle den 23 april 2014

Lena Strandmark
Föreningens revisor
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Årsmöte den 14 april 2013
Närvarande: Gunnar Edström, Inger Edström, Hasse Hansson,
Torsten Loodberg, Fredrika Ramsay, Caroline Ranby, Henrik
Ranby, Lena Strandmark, Christer Wallentin och Ragna Wallentin.
……………………………………………………………………………………………..

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Vi väljer Hasse Hansson till ordförande för mötet och Christer
Wallentin till sekreterare.

2. Val av protokollsjusterare
Vi utser Gunnar Edström till justeringsperson.

3. Godkännande av kallelsen till mötet
Vi godkänner kallelsen till mötet.

4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan för mötet skickades ut samtidigt med kallelsen. Vi
godkänner föredragningslistan, se bilaga 1.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Hasse Hansson presenterar den utdelade verksamhetsberättelsen för
2012, se bilaga 2.
Vi beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

6. Styrelsens ekonomiska rapport
Hasse Hansson visar årsredovisningen för 2013, se bilaga 3
Vi beslutar att godkänna rapporten.

7. Revisorns berättelse
Lena Strandmark presenterar sin revisionsberättelse, se bilaga 4.
Vi beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Vi beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

9. Fastställande av medlemsavgiften
Vi beslutar att medlemsavgiften för 2014 ska vara 100 kronor, vilket
innebär att den behålls oförändrad.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2013
Vi beslutar att överlåta till styrelsen att diskutera och fastställa en
verksamhetsplan för innevarande år.

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna
motioner
Hasse Hansson konstaterar att det inte finns något att behandla under
den här punkten.

12. Val av ordförande, styrelseledamöter med flera
Vi väljer om Hasse Hansson som ordförande, liksom följande personer
till ledamöter i styrelsen: Bert Burger, Torsten Loodberg, Nisse
Länsberg, Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay, Caroline Ranby,
Henrik Ranby och Christer Wallentin. Samtliga val är omval och gäller
fram till nästa årsmöte.
Vi väljer Lena Strandmark till revisor och Gunnar Edström till
revisorssuppleant. Även dessa val är omval och gäller fram till nästa
årsmöte.

Vid protokollet

Bilagor
Christer Wallentin

Justeras den 17 april 2013

Hasse Hansson

Gunnar Edström

1. Föredragningslista
2. Verksamhetsberättelse
för 2012
3. Årsredovisning för
2012
4. Revisionsberättelse för
2012

Kallelse/föredragningslista • Den 14 mars 2013

Kallelse till årsmöte 2013
Tid

Söndagen den 14 april 2013, klockan 13.30

Plats

Vattenmöllan

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Val av en protokollsjusterare.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.

4.

Fastställande av föredragningslistan.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.

6.

Styrelsens ekonomiska rapport för 2012.

7.

Revisorns berättelse för 2012.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för 2014.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2013.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
12. Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en
revisor och en revisorssuppleant.
13. Övriga frågor.
-o–
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2012 samt
revisionsberättelsen för 2012 kommer att skickas ut i god tid före
årsmötet.

Bilaga 1
Årsmöte
14 april 2013

Verksamhetsberättelse • Den 25 mars 2013 ● sidan 1 av 2

Verksamhetsberättelse för 2012
Antalet medlemmar har under året ökat med sex och uppgick vid
årsskiftet till arton personer.
Styrelsen har bestått av Bert Burger, Hasse Hansson, Torsten Loodberg, Nisse Länsberg, Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay,
Caroline Ranby, Henrik Ranby och Christer Wallentin.
Hasse Hansson har varit ordförande och kassör. Christer Wallentin
har varit sekreterare.
Årsmötet hölls den 15 april 2012 med tolv deltagare. Det följdes av
ett styrelsemöte. Styrelsen har haft ytterligare fyra möten under
året: den 10 juni, den 19 augusti, den 1 oktober samt den 28 oktober.
Styrelsemötena har alltid kombinerats med praktiskt arbete. Möllan
har städats, armaturer har monterats för att förbättra belysningen
inomhus, ett trappräcke har satts upp till det nya loggolvet och
kvarnrännan har rensats. Samtliga möten har varit öppna för alla
medlemmar.
Den 13 september ordnade föreningen ett möte för diskussion om
hur vi ska gå vidare med att renovera och restaurera möllan. Inbjudan hade skickats till ett femtiotal personer och över trettio personer
hörsammade kallelsen.
Mötet inleddes med en allmän information om möllan och Hasse
Hanssons relation till kvarnen. Därefter hade Bert Burger en genomgång inne i kvarnen och beskrev det mer tekniska, vad som redan har gjorts och vad som återstår att göra. Efter en kort paus med
en lätt förtäring ledde Caroline Ranby och Henrik Ranby ett seminarium med diskussion om föreningens mål att återskapa en fungerande vattenkvarn. Deltagarnas förslag och synpunkter dokumenterades, se www.vattenmollan.se.
Föreningen har under året fått ekonomiskt stöd från
1. Stiernstedt-Kockenhus kulturförening
20 000 kronor
2. Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
50 000 kronor
3. Länsstyrelsen Skåne
129 238 kronor

Bilaga 2
Sidan 1 av 2
Årsmöte
14 april 2013

Verksamhetsberättelse • Den 25 mars 2013 ● sidan 2 av 2

Dessa pengar har huvudsakligen bekostat omläggning av möllans
östra takfall samt bygget av en loftport i öster. Arbetet utfördes av
Domstens kulturbyggnadsfirma och var avslutat i mitten av september.
Under året har möllan visats ett flertal gånger för mindre, förhandsbokade grupper.

Bilaga 3
Årsmöte
14 april 2013

Årsredovisning för 2012
Alla belopp avrundade till jämna kronor ● den 14 mars 2013

RESULTATRÄKNING
Under
2012

Under
2011

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag från fonder – se not 1
Summa intäkter

NOTER 2012

1 200
199 238
200 438

700
50 000
50 700

186 641
309
607
5 458
193 015

65 500
1 938
600
548
68 586

200 438
–193 015

50 700
–68 586

7 423

–17 886

Per den
31 dec 2012

Per den
31 dec 2011

Kostnader
Renovering/restaurering – se not 2
Hyrestjänster – se not 3
Bank
Övriga kostnader – se not 4
Summa kostnader
Summa intäkter
Summa kostnader
Resultat för året

BALANSRÄKNING

Tillgångar
Kassa
Banktillgodohavande – se not 5

0
10 199

0
2 776

Summa tillgångar

10 199

2 776

Skulder och eget kapital
Skulder
Eget kapital

0
10 199

0
2 776

Summa skulder och eget kapital

10 199

2 776

1. Bidrag från Konung Gustaf VI
Adolfs fond för svensk kultur 50 000
kr, Länsstyrelsen Skåne 129 238 kr,
Stiernstedt Kockenhus kulturförening 20 000 kr.
2. Antikvarisk medverkan 29 238 kr,
Domstens kulturbyggnadsfirma
156 500 kr, Tocon AB (elarbeten)
903 kr.
3. Hyra av pump hos Dennis.
4. Kontorsmaterial, IT-tjänster,
möteskostnader, material med mera.
5. Enligt årsbesked från Handelsbanken.

Bilaga 4
Årsmöte
14 april 2013

Protokoll den 20 april 2012 • sidan 1 av 3

Årsmöte den 15 april 2012
Närvarande: Anna Andersson, Bert Burger, Hasse Hansson,
Torsten Loodberg, Nisse Länsberg, Fredrika Ramsay, Margareta
Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby, Lena Strandmark,
Christer Wallentin och Ragna Wallentin.
……………………………………………………………………………………………..

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Vi väljer Hasse Hansson till ordförande för mötet och Christer
Wallentin till sekreterare.

2. Val av protokollsjusterare
Vi utser Nisse Länsberg och Lena Strandmark till justeringspersoner.

3. Godkännande av kallelsen till mötet
Vi godkänner kallelsen till mötet.

4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan för mötet skickades ut samtidigt med kallelsen. Vi
godkänner föredragningslistan, se bilaga 1.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Hasse Hansson presenterar den utdelade verksamhetsberättelsen för
2011, se bilaga 2.
Vi beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

6. Styrelsens ekonomiska rapport
Hasse Hansson visar årsredovisningen för 2011, se bilaga 3
Vi beslutar att godkänna rapporten.

7. Revisorns berättelse
Lena Strandmark presenterar sin revisionsberättelse, se bilaga 4.
Vi beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Vi beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

9. Fastställande av medlemsavgiften
Vi beslutar att medlemsavgiften för 2013 ska vara 100 kronor, vilket
innebär att den behålls oförändrad.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2012
Den 3 januari 2012 formulerade styrelsen följande långsiktiga plan:
Målet för hela projektet är att på 5–10 års sikt är att återskapa en
fungerande vattenmölla. Det har tre delar:
A. Möllans inre »maskineri« – vattenrännor, kvarnhjul,
drivaxlar, kvarnstenar med mera.
B.

Vattenföringen till möllan – bäck och dammar.

C. Möllans roll i ett socialt och ekonomiskt perspektiv – från
början av 1600-talet till nedläggningen i slutet av
1800-talet.

Till grund för diskussionen i januari låg bland annat diskussioner med
Helen Stalin Åkesson på Regionmuseet Kristianstad och kontakter med
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Inför mötet hade
också Bert Burger och Hasse Hansson gett exempel på tänkbara
forskningsuppgifter, se bilaga 5 och 6.
Efter det mötet preciserade Henrik Ranby vad föreningen i första hand
behövde hjälp av Hantverkslaboratoriet med, se bilaga 7. Han skrev:
Vad som vi främst skulle behöva Hantverkslaboratoriets hjälp med
på detta stadium är föreberedelserna inför maskineriets
rekonstruktion. Det handlar om konstruktionen i detalj, om
utväxlingar, dimensioner, sammanfogning, materialval och
framtagande av underlag för att återuppbygga Vattenmöllans
innanmäte, alltså direkt kvarnteknisk/trämekanisk forskning. Även
frågan om vilket ordning man skall rekonstruera i är viktig att
belysa.

Mot den här bakgrunden föreslår Christer Wallentin att föreningen
ordnar ett möte i början av hösten som påminner om det som hölls vid
250-årsjubileet 2008. Det blir ett tillfälle att ge forskare och tänkbara
bidragsgivare en konkret bild av vattenmöllan och föreningens planer.
Vi beslutar att hålla mötet torsdagen den 13 september 2012 klockan 14.
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11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna
motioner
Hasse Hansson konstaterar att det inte finns något att behandla under
den här punkten.

12. Val av ordförande, styrelseledamöter med flera
Vi väljer om Hasse Hansson som ordförande, liksom följande personer
till ledamöter i styrelsen: Bert Burger, Torsten Loodberg, Nisse
Länsberg, Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay, Caroline Ranby,
Henrik Ranby och Christer Wallentin. Samtliga val är omval och gäller
fram till nästa årsmöte.
Vi väljer Lena Strandmark till revisor och Gunnar Edström till
revisorssuppleant.
.o.
Vid protokollet

Christer Wallentin

Justeras den 20 april 2012

Hasse Hansson

Nisse Länsberg

Lena Strandmark

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse för 2011
Årsredovisning för 2011
Revisionsberättelse för 2011
PM om forskningsmöjligheter, Bert Burger den 2 september 2011
PM om forskningsuppgifter, Hasse Hansson den 30 december 2011
Brev till Hantverkslaboratoriet, Henrik Ranby den 11 januari 2012

Bilaga 1
Den 15 apr 2012
Kallelse/föredragningslista • Den 20 mars 2012

Kallelse till årsmöte 2012
Tid

Söndagen den 15 april 2012, klockan 13.30

Plats

Vattenmöllan

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Val av en protokollsjusterare.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.

4.

Fastställande av föredragningslistan.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.

6.

Styrelsens ekonomiska rapport för 2011.

7.

Revisorns berättelse för 2011.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för 2013.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2012.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
12. Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en
revisor och en revisorssuppleant.
13. Övriga frågor.
-o–
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2011 bifogas
denna kallelse. Revisionsberättelsen för 2011 presenteras vid mötet.

Bilaga 2
Den 15 apr 2012
Verksamhetsberättelse • Den 20 mars 2012

Verksamhetsberättelse för 2011
Antalet medlemmar har under året uppgått till tolv.
Styrelsen har bestått av Bert Burger, Hasse Hansson, Torsten
Loodberg, Nisse Länsberg, Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay,
Caroline Ranby, Henrik Ranby och Christer Wallentin.
Hasse Hansson har varit ordförande och kassör. Christer Wallentin
har varit sekreterare.
Årsmötet hölls 19 mars 2011 och följdes av ett styrelsemöte. Styrelsen har haft ytterligare två möten under året, den 18 juni och den 25
september. De har alltid kombinerats med praktiskt arbete. Möllan
har städats, kvarnrännan har rensats och en del av det gamla
loggolvet har avlägsnats. Samtliga möten har varit öppna för alla
medlemmar.
Den 7 september hade en del av styrelsen ett möte med byggnadsantikvarie Helene Stalin Åkesson, Regionmuseet i Kristianstad, angående ett eventuellt samarbete med Hantverkslaboratoriet i Mariestad med koppling till Universitetet i Göteborg. Syftet med samarbetet är att utveckla forskningsperspektivet i en kommande ansökan
till bland annat Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.
Föreningen fick ett bidrag på 50 000 kronor under året från Konung
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.
Föreningen har ansökt hos Länsstyrelsen i Skåne om ett bidrag på
130 000 kronor; av detta belopp avser 30 000 kronor kostnaden för
antikvarisk uppföljning. Pengarna behövs för åtgärder på möllans
östra takfall och för att bygga en logport i öster. Länsstyrelsens beslut väntas under våren 2012.
Domstens kulturbyggnadsfirma har restaurerat stenmuren i det
nordöstra hörnet av möllan samt byggt ett loggolv och en trappa.
Under året har möllan visats ett flertal gånger för mindre, förhandsbokade grupper.

Bilaga 3
Den 15 apr 2012

Årsredovisning för 2011
Alla belopp avrundade till jämna kronor ● den 20 mars 2012

RESULTATRÄKNING
Under
2011

Under
2010

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag från fonder – se not 1
Summa intäkter

NOTER 2011

700
50 000
50 700

500
20 000
20 500

65 500
1 938
600
548
68 586

0
0
0
0
0

Summa intäkter
Summa kostnader

50 700
–68 586

20 500
–0

Resultat för året

–17 886

20 500

Kostnader
Restaureringsarbeten – se not 2
Hyrestjänster – se not 3
Bank
Övriga kostnader
Summa kostnader

BALANSRÄKNING
Per den
31 dec 2011

Per den
31 dec 2010

Tillgångar
Kassa
Banktillgodohavande – se not 4

0
2 776

0
20 662

Summa tillgångar

2 776

20 662

Skulder och eget kapital
Skulder
Eget kapital

0
2 776

0
20 662

Summa skulder och eget kapital

2 776

20 662

1. Bidrag från Konung Gustaf VI
Adolfs fond för svensk kultur.
2. Restaurering av den nordöstra
stenmuren 11 250 kronor; läggning
av furugolv på loftet och restaurering
av trappa 54 250 kronor. Båda
arbetena utfördes av Domstens
kulturbyggnadsfirma.
3. Hyra av ett transportband
inklusive leverans och montering.
4. Enligt årsbesked från Handelsbanken.

Bilaga 4
Den 15 apr 2012

Bilaga 5
Den 15 apr 2012

Bert Burger ● Heidelberg den 2 september 2011

Några tankar till forskningsmöjligheter
1. Social historia

Gamla golv

Vem arrenderade fastigheten

Rampen från dammen till loftet

Vem bodde där – även under danska tiden

Loftporten, kolla uttag i takstolen

Vem arbetade eller var inhyst

Komplettera uppmätningarna

Barn
Kontakter till andra gårdar/byar
Vem kom med korn
Vem fick mjölet
Vattenrättsfrågor med överliggande kvarnar, till
exempel Mölle Hässle
Kontraktsform med borgen
Etcetera …
2. Byggnadshistoria
Äldsta källor
Liknande kvarnar, möllor i Skåne, Danmark,
Nordtyskland
Forska i danska arkiv
Teknisk utveckling genom åren (1–2 vattenhjul)
Hålldammarna
Byggnadsstadier
Nivellement
Arkeologiska …
Syneprotokollen: tekniska beskrivningar
Slussar, vattenrännor
Vattenhjul, storlek
Kugghjul, storlek, kuggraven
Definiera axlarnas läge (forska bland annat i uttagen i konstruktionen
Kvarndäcket
Malstenarna, mjöltudan

3. Dokumentation
Dokumentera hela kvarngårdens utveckling: stall,
loge etcetera genom åren
Och så vidare.

Bilaga 6
Den 15 apr 2012

Hasse Hansson ● Vattenmöllan den 30 december 2011

Några exempel på tänkbara
forskningsuppgifter
–

Med kännedom om de uppgifter som finns från 1758, kan man i
dag rekonstruera kvarnaxlar, skovelhjul och utväxlingsanordningar? Kan man i dag bygga anläggningen med den tidens verktyg?

–

Ett återskapande kan bidra till att bevara/upprätthålla historiska
tekniker och kompetenser.

–

Med kännedom om skovelhjulens storlek, kan man:
a) teoretiskt beräkna den utväxlingsanordning som sätter den
vertikala axeln i rörelse?
b) praktiskt bygga denna utväxlingsanordning?
c) Hur väl stämmer teori och praktik?

–

Att teoretiskt beräkna kvarnens kapacitet: Hur många säckar
kunde malas per dygn, i relation till antal stenpar och stenarnas
storlek?

–

Att efter rekonstruktionen se hur väl teorin stämmer.

–

Utvärdera vattenmöllans betydelse i det dåtida samhället och för
Krapperups gods.

–

Kan elever från bygghantverksaprogrammet bygga kvarnmaskineriet tillsammans med eller under ledning av våra snickare från Domstens
Kulturbyggnadsfirma?

Nyhamnsläge 2012-01-11

Bilaga 7
Den 15 apr 2012

Hantverkslaboratoriet
Att: Linda Lindblad

Hej!
Skickar här svar på Din skrivelse av 2011-12-05.
Föreningen Vattenmöllans vänner delegerade på möte 2012-01-03 till undertecknad att
fortsätta diskussionen om samverkan med hantverkslaboratoriet. Vi diskuterade tre
olika forskningsprojekt: A) kvarnmaskineri, B) vattenföring/historisk hydrologi C)
Vattenmöllans roll ur socialt och ekonomiskt perspektiv från 1600-tal till 1800-talets
slut.
Vad beträffar samverkan med hantverkslaboratoriet tror vi att A) kvarnmaskineri i
nuläget är lämpligast att fokusera på. Område B) uppfattar vi öppnar för samarbete
med kulturgeografer och naturvetare medan område C är ett område inom vilket vi
själva anser oss ha erforderlig kompetens. Stora delar av historiken är klarlagd och bl.
a. publicerad i Caroline Ranbys bok Krapperup mellan renässans och skiftesreformer (2003)
del 2, s. 504ff. Ytterligare dokumentation finns i några stencilerade rapporter. C.
Ranbys Vattenmöllan, Brunnby socken: kulturhistorisk dokumentation 2004 med preliminärt
åtgärdsprogram finns tillgänglig på KB och UB i Lund. Vidare har en sammanställning
gjorts vid 250-årsjubileet 2008 och från Regionmuseet Kristianstad.
Se gärna vidare på www.vattenmollan.se
Angående Omvärldsanalys har vi inom föreningen gjort studiebesök vid ett antal skånska
vattenmöllor. Vi har tagit del av vad Vitruvius skriver i ämnet, av Sven B. Eks
avhandling i ämnet och studerat resterna av Tycho Brahes 1500-talsvattenhjul på
Hven. De jämförelseobjekt som vi uppfattar som mest relevanta är Pålsjö mölla i
Helsingborg (som har ett liknande strandnära läge) samt Ruveröds kvarn vid
Ljungbyhed, som har en kvarnstol och ett bevarat maskineri av samma storlek som
Vattenmöllan torde ha haft. Med utgångspunkt i byggnadsbeskrivningen från 1758, i
bevarade syneprotokoll, jämförelser med andra vattenkvarnar och i våra egna
uppmätningar och tolkningar av spår i byggnaden har vi nått en relativt god bild av
Vattenmöllans huvudstruktur. Dessa har vi omsatt i skisser och i en modell i skala 1:50.
Vad som vi främst skulle behöva hantverkslaboratoriet hjälp med på detta stadium är
föreberedelserna inför maskineriets rekonstruktion. Det handlar om konstruktionen i
detalj, om utväxlingar, dimensioner, sammanfogning, materialval och framtagande av
underlag för att återuppbygga Vattenmöllans innanmäte, alltså direkt
kvarnteknisk/trämekanisk forskning. Även frågan om vilket ordning man skall
rekonstruera i är viktig att belysa.
Som det fungerar här delar Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen ut stipendier för
vetenskaplig forskning, i förstone åt akademiskt meriterade forskare verksamma vid
universitet och högskolor. Forskning med anknytning till Brunnby socken (där
Vattenmöllan ligger) skall prioriteras. Däremot ger stiftelsen inte medel åt
byggnadsvård. Det bästa, som vi ser det, vore att någon hugad forskare hos er satt ihop
en ansökan till Krapperupsstiftelsen och därefter kunde erhålla medel för ett för

denna/e meriterande forskningsprojekt som både kunde gynna hantverksforskningen
och vårt konkreta arbete i Vattenmöllans vänner. Naturligtvis kan vi hjälpa till med att
formulera en sådan ansökan. Se vidare på www.krapperup.se

Med vänlig hälsning
VATTENMÖLLAN VÄNNER
Genom Henrik Ranby
henrik.ranby@hoganas.se
042-33 75 41
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Årsmöte den 19 mars 2011
Närvarande: Hasse Hansson, Torsten Loodberg, Nisse Länsberg,
Margareta Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby och Christer
Wallentin.
……………………………………………………………………………………………..

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Vi väljer Hasse Hansson till ordförande för mötet och Christer
Wallentin till sekreterare.

2. Val av en protkollsjusterare
Vi utser Caroline Ranby till justeringsperson.

3. Godkännande av kallelse till mötet
Vi godkänner kallelsen till mötet.

4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan för mötet skickades ut samtidigt med kallelsen. Vi
godkänner föredragningslistan, se bilaga 1.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Hasse Hansson läser den utdelade verksamhetsberättelsen för 2010, se
bilaga 2.
Vi beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

6. Styrelsens ekonomiska rapport
Hasse Hansson går igenom den ekonomiska redogörelsen för 2010, se
bilaga 3.
Vi beslutar att godkänna rapporten.

7. Revisorns berättelse
Christer Wallentin presenterar Ann Falks revisionsberättelse, se bilaga
4. Ann kommer att överlämna ett undertecknat exemplar av detta
dokument under nästa vecka.
Vi beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Vi beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2010.

9. Fastställande av medlemsavgiften
Vi beslut att medlemsavgiften för 2011 ska vara 100 kronor.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2011
Vi beslutar att överlåta frågan om verksamhetsplan till styrelsen.

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna
motioner
Hasse Hansson konstaterar att det inte finns något att behandla under
den här punkten.

12. Val av ordförande, styrelseledamöter med flera
Vi väljer om Hasse Hansson som ordförande, liksom följande personer
till ledamöter i styrelsen: Bert Burger, Torsten Loodberg, Nisse
Länsberg, Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay, Caroline Ranby,
Henrik Ranby och Christer Wallentin. Samtliga val gäller fram till nästa
årsmöte.
Vi utser Ann Falk till revisorssuppleant. Det går inte att välja någon
revisor i brist på kandidat. Vi beslutar därför att posten ska vara vakant
till vidare. Christer får i uppgift att engagera en revisor i samråd med
Bert Burger.

Vid protokollet

Justeras
Den 23 mars 2011

Christer Wallentin

Hasse Hansson

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse för 2010
Ekonomisk redogörelse för 2010
Revisionsberättelse

Caroline Ranby

Föreningen Vattenmöllans Vänner
Kallelse/föredragningslista • Den 26 februari 2011

Kallelse till årsmöte 2011
Tid

Lördagen den 19 mars 2011, klockan 14.30

Plats

Vattenmöllan

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Val av en protokollsjusterare.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.

4.

Fastställande av föredragningslistan.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.

6.

Styrelsens ekonomiska rapport för 2010.

7.

Revisorns berättelse för 2010.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för 2011.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2011.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
12. Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en
revisor och en revisorssuppleant.
13. Övriga frågor.
-o–
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för 2010
samt revisionsberättelsen presenteras vid årsmötet.

Bilaga 1

Föreningen Vattenmöllans Vänner
Berättelse • Den 17 mars 2011

Verksamhetsberättelse 2010
Antalet medlemmar har under året uppgått till tolv.
Kommittéledningen/styrelsen bestod fram till ombildandet (se nedan) av
Margareta Ramsay, Henrik Ranby samt Hasse Hansson.
Tre ordinarie medlemsmöten har ägt rum, den 30 maj, den 18 september
samt den 13 november.
Ett arbetsmöte hölls den 30 maj, i samband med medlemsmötet, då
portarna i kvarnbyggnaden tjärades. En upprensning gjordes också i
kvarnrännan.
Under året har föreningen erhållit följande bidrag:
20 000 kr från Stjernstedt-Kockenhusstiftelsen samt
50 000 kr från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.
I en ansökan om bidrag till Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk
kultur presenterade föreningen följande tre projekt med bifogade offerter
från Domstens kulturbyggnadsfirma:
● Åtgärdande av möllans östra takfall samt öppnande av logport åt öster.
● Restaurering av skadade murpartier i nordöstra hörnet.
● Byggandet av loggolv med fyra bindande bjälkar samt trappa.
Fonden har beviljat ett bidrag på 50 000 kr.
Under året har ett flertal visningar av möllan skett för mindre, förhandsbokade grupper.
Vid mötet den 18 september kom frågan upp om att ombilda Vattenmöllekommittén till en förening. Denna fråga diskuterades på mötet den
13 november och Föreningen Vattenmöllans Vänner bildades. Som
ordförande valdes Hasse Hansson och som ledamöter Bert Burger,
Torsten Loodberg, Nisse Länsberg, Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay,
Caroline Ranby, Henrik Ranby och Christer Wallentin. Ann Falk valdes
till revisorssuppleant. Någon revisor kunde inte utses, varför denna post
har varit vakant.
I mars 2011 har loggolvet kommit på plats.
Vattenmöllan den 17 mars 2011
Hasse Hansson
ordförande

Bilaga 2

Bilaga 3

Föreningen Vattenmöllans Vänner
Redogörelse • Den 17 mars 2011

Ekonomisk redogörelse 2010
Under året har föreningen erhållit bidrag från Stjernstedt-Kockenhusstiftelsen med 20 000 kronor samt från Konung Gustaf VI Adolfs fond för
svensk kultur med 50 000 kronor; pengarna från fonden kommer att
utbetalas först då en faktura på utfört arbete har skickats in.
Intäkter
Bidrag från Stjernstedt-Kockenhusstiftelsen
Medlemsavgifter
Summa
Kostader

20 000,00 kr
500,00 kr
20 500,00 kr
–0,00 kr

Överskott

20 500,00 kr

Tillgångar
Banktillgodohavande den 31 december 2010*

20 662,50 kr

Skulder och eget kapital
Skulder
Ingående eget kapital
162,50 kr
Årets överskott
20 500,00 kr

20 662,50 kr

Summa skulder och eget kapital

20 662,50 kr

Vattenmöllan den 17 mars 2011
Hasse Hansson
Kassör

___
* Enligt årsbesked från Handelsbanken.

0,00 kr

Bilaga 4

Revisionsberättelse
Undertecknad revisorssuppleant, utsedd att granska räkenskaperna
för Föreningen Vattenmöllans Vänner, för räkenskapsåret 2010 får
härmed lämna följande revisionsberättelse.
Jag har tagit del av föreningens protokoll, dokumentation från den
tidigare Vattenmöllekommittén, granskat föreningens ekonomiska
redogörelse samt kontrollerat bankkontot.
Räkenskaperna är förda med noggrannhet och omsorg och försedda
med vederbörliga verifikationer.
Jag tillstyrker därför full anvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren
för räkenskapsåret 2010.

Höganäs den 17 mars 2011

Ann Falk

Föreningen Vattenmöllans Vänner
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Konstituerande föreningsmöte
den 13 november 2010
Närvarande: Hasse Hansson, Bert Burger, Ann Falk, Torsten
Loodberg, Nisse Länsberg, Margareta Ramsay, Caroline Ranby, Henrik
Ranby och Christer Wallentin. Frånvarande: Anna Andersson och Elsa
Assim Persson.
……………………………………………………………………………………………..

1. Mötets öppnande
Hasse Hansson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet
öppnat.

2. Godkännande av kallelse till mötet
Vi godkänner kallelsen till mötet.

3. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan för mötet skickades ut samtidigt med kallelsen. Vi
godkänner föredragningslistan.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Vi väljer Hasse Hansson till ordförande och Christer Wallentin till
sekreterare.

5. Val av en justerare och tillika rösträknare
Vi utser Ann Falk till justerare och eventuell rösträknare.

6. Beslut om bildande av förening
Efter en ingående diskussion beslutar vi att bilda en ideell förening.
Detta innebär att Vattenmöllekommitténs medlemmar beslutar att
lämna den tidigare formen av en kommitté och övergår till formen av
en ideell förening.
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7. Beslut om föreningens namn
Vi beslutar att föreningens namn ska vara Föreningen Vattenmöllans
Vänner.

8. Fastställande av stadgar
Ann Falk och Christer Wallentin presenterar ett förslag till stadgar,
vilket skickades ut tillsammans med kallelsen. Hasse Hansson läser upp
förslaget punkt för punkt, och vi diskuterar vad som behöver ändras.
Vi beslutar att anta stadgar enligt bilaga 1.

9. Fastställande av årsavgiften
Vi beslut att årsavgiften ska vara 100 kronor.

10. Val av föreningens ordförande
Vi väljer Hasse Hansson till ordförande för tiden fram till det första
årsmötet. Se adresslistan i bilaga 2.

11. Val av styrelseledamöter
Vi väljer följande personer till ledamöter i styrelsen för tiden fram till
det första årsmötet: Bert Burger, Torsten Loodberg, Nisse Länsberg,
Fredrika Ramsay, Margareta Ramsay, Caroline Ranby, Henrik Ranby
och Christer Wallentin. Se adresslistan i bilaga 2.

12. Val av revisor och revisorssuppleant
Vi väljer Ann Falk till revisorssuppleant för tiden fram till det första
årsmötet. Se adresslistan i bilaga 2.
Det går inte att utse någon revisor i brist på kandidat. Vi beslutar därför
att posten ska vara vakant. Bert Burger åtar sig att ta kontakt med en
person som kan tänkas vilja ställa upp.

13. Val av valberedning
Vi beslutar att stryka punkten eftersom vi har antagit stadgar som
innebär att styrelsen utgör valberedning, se 7 §.

Föreningen Vattenmöllans Vänner
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14. Verksamhetsplan för 2011
Vi beslutar att bordlägga frågan. Hasse Hansson och Christer Wallentin
ska återkomma med ett förslag till verksamhetsplan.

15. Övrigt
Hasse Hansson presenterar en verksamhetsberättelse för 2010 i
Vattenmöllekommittén, se bilaga 3. Vi beslutar att godkänna den.
Henrik Ranby redovisar saldot på Vattenmöllekommitténs bankkonto i
Handelsbanken. Det uppgår till 20 162,50 kronor inklusive ränta.

Vid protokollet

Justeras

Christer Wallentin

Hasse Hansson

Ann Falk

Bilagor
1. Stadgar för Föreningen Vattenmöllans Vänner
2. Adresslista
3. Verksamhetsberättelse för 2010 i Vattenmöllekommittén
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Stadgar
Stadgar för den ideella föreningen Föreningen Vattenmöllans Vänner,
antagna den 13 november 2010, då föreningen bildades.

1 § Namn
Föreningen namn är Föreningen Vattenmöllans Vänner och dess
verksamhetsområde är Höganäs kommun.

2 § Ändamål
Vattenmöllans Vänner är en ideell förening med kulturhistorisk
inriktning. Föreningens ändamål är
 att initiera kulturhistorisk forskning som kan ligga till grund för att
återuppbygga vattenmöllan på fastigheten Krapperup 19:2 i
Brunnby socken, Höganäs kommun, Skåne län,
 att vårda och bevara vattenmöllan,
 att presentera vattenmöllan och dess betydelse i det dåtida
samhället för alla intresserade samt
 att samla kunskap om vattenmöllor och att sprida denna kunskap på
ett engagerande vis.
Arbetet med att bevara, vårda och iståndsätta kvarnbyggnaden ska ske i
samförstånd med fastighetsägaren. Ett särskilt samarbetsavtal reglerar
föreningens relation till ägaren av fastigheten Krapperup 19:2.
Medlemsavgifter och ideella arbetsinsatser är viktiga för verksamheten.
Större projekt finansieras i huvudsak med anslag och bidrag från
fonder, stiftelser, allmänna bidragsorganisationer och sponsorer.

3 § Medlemskap
Medlemmar i föreningen är de som stödjer föreningens ändamål och
betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiftens storlek beslutas av
årsmöte. Varje medlem har en röst på årsmöte och extra föreningsmöte.
Röstning genom ombud är inte tillåtet.

Bilaga 1
Den 13 nov 2010
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4 § Räkenskaps- och verksamhetsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens
verksamhetsår sträcker sig från ett årsmöte till nästa.

5 § Föreningens organisation
Föreningens organisation består av årsmöte, extra föreningsmöte,
styrelse, valberedning och revision.

6 § Årsmöte och extra föreningsmöte
Årsmötet ska hållas senast i april. Kallelsen till årsmötet ska ske senast
tre veckor i förväg.
Ett extra föreningsmöte kan hållas om styrelsen anser att det behövs.
Styrelsen ska kalla till ett sådant möte om revisorn eller minst en
femtedel av medlemmarna begär det. Kallelsen ska ske minst tre veckor
före mötet och innehålla uppgift om vilket eller vilka ärenden som
kommer att behandlas.

7 § Styrelse
Styrelsen består av ordföranden samt minst fyra och högst elva
ytterligare ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter väljs av
årsmötet för ett år. Styrelsen ska inom sig utse en kassör och en
sekreterare samt bestämma vem eller vilka som tecknar föreningens
firma.
Styrelsen utgör valberedning med föreningens ordförande som
sammankallande.

8 § Revision
Årsmötet ska utse en revisor och en ersättare för denna. Revisorn har
rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelseprotokoll
och alla andra relevanta dokument.
Kassören ska lämna föreningens räkenskaper till revisorn senast tre
veckor före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste räkenskapsåret. Revisionsberättelsen ska
nå styrelsen senast tre dagar före årsmötet.
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9 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas:
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Val av en protokollsjusterare.

3.

Godkännande av kallelsen till årsmötet.

4.

Fastställande av föredragningslistan.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.

6.

Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste
räkenskapsåret.

7.

Revisorns berättelse.

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Fastställande av medlemsavgiften för följande räkenskapsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande
verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
12. Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, en
revisor och en revisorssuppleant.
13. Övriga frågor.
För att besluten på ett årsmöte ska vara giltiga fordras att minst sju
personer har varit med, inräknat föreningens ordförande.

10 § Stadgeändring
Ett förslag till ändring av stadgarna ska vara skriftligt. Det kan lämnas
av styrelsen eller en medlem. För att ändra stadgarna krävs beslut av ett
årsmöte.

11 § Upplösning av föreningen
För att upplösa föreningen fordras beslut av ett årsmöte. Om
föreningen upplöses tillfaller fast egendom på fastigheten Vattenmöllan
19:2 ägaren. Styrelsen är skyldig att se till att eventuella depositioner
återförs och att föreningens lösa egendom och dokumentation lämnas
till offentligt arkiv, museum eller hembygdsförening.

Bilaga 2
Den 13 nov 2010

Bilaga 3
Den 13 nov 2010
erV

Verksamhetsberättelse för året 2010 i Vattenmöllekommitten.
Antalet medlemmar i kommittén har under året uppgått till 12.
Kommitteledningen/styrelsen har bestått av Margareta Ramsay, Henrik Ranby samt Hasse
Hansson.
Två ordinarie medlemsmöten har ägt rum, 30 maj samt 18 septehiber.
Ett arbetsmöte, i samband med mötet i maj, då portarna i kvarnbyggnaden tjärades samt att
upprensning i vattenrännan gjordes. samt
Under det gågna året har kommittén erhållit bidrag, 20000:- från StjernstedtKockenhusstiftelsen.
Ansökan om bidrag har skickats till Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. 3
olika projekt har presenterats och med bifogade offerter.
- Åtgärdande av möllans östra takfall samt öppnandet av logport i öster.
- Restaurering av skadade murpartier i nordöstra hörnet.
- Byggandet av loggolv, 4 bindande bjälkar samt trappa
Offerter för dessa projekt har tagit in från Domstens kulturbyggnadsfirma.
Under året har ett flertal visningar av möllan skett för mindre förhandsbokade grupper.
Vid mötet 18 september kom frågan upp om att ombilda Vattenmöllekommitten till en
förening med namn Vattenmöllans vänner. Denna fråga skall diskuteras på årsmötet den.
13 november.
Vattenmöllan den 13 november 2010
Hasse Hansson

Ekonomisk redogörelse för Vattenmöllekommitten för året 2010
Under det gågna året har kommittén erhållit 20000:- i bidrag från StjernstedtKockenhusstiftelsen.
Inga utbetalningar från kontot har skett under det gågna året. Saldot på kontot är per den
13/11 2010 20 162,50 kronor inklusive ränta.
Vattenmöllan den 13 november 2010
Hasse Hansson

