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Verksamhetsberättelse 2021 

 
Styrelsen för Skummeslövsstrand Badortsförening avger följande verksamhetsberättelse.  
 
Styrelsen 
Fram till årsmötet i juli 2021: 
Ordförande   Kristian Petersson   
Vice ordförande  Niklas Lindhe 
Kassör   Gun Hedin Nilsson 
Sekreterare   Peter Larsson 
Ledamot   Owe Ericson 
Ledamot   Carina Petersson 
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Gert Ohlsson 
 
Revisorer   Ingvar Christoffersen 
   Staffan Holmgren 
Revisorssuppleant  Anita Petersson 
 
Valberedning   Alf Nilsson (sammankallande) 
   Jörgen Bengtsson 
   Thomas Boman 
 
Hedersordförande   Ulf Althinius 
Hedersledamot  Nils O Nilsson 

     
Vid årsmötet omvaldes Kristian Petersson som styrelsens ordförande på ett år och Owe Eric-
son och Gun Hedin Nilsson på två år. Niklas Lindhe och Carina Petersson är valda som styrel-
seledamöter till 2022. Som suppleant omvaldes Gert Ohlsson på två år. Helena Åström är 
suppleant till årsmötet 2021. Styrelsen har efter konstituering följande sammansättning: 
 
Ordförande   Kristian Petersson   
Vice ordförande  Niklas Lindhe 
Kassör   Gun Hedin Nilsson 
Sekreterare   Owe Ericson 
Ledamot   Carina Petersson 
Ledamot   Vakant  
Suppleant   Helena Åström 
Suppleant   Gert Ohlsson 
 

Revisorer   Ingvar Christoffersen 
   Staffan Holmgren 
Revisorssuppleant  Anita Petersson 
Valberedning   Alf Nilsson (sammankallande) 
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   Jörgen Bengtsson 
   Thomas Boman 
 

 
Hedersordförande   Ulf Althinius 
Hedersledamot  Nils O Nilsson 
 
Under året, alldeles före årsmötet, har vår vän och sekreterare sedan många år Peter Lars-
son gått bort. Vi minns honom som en kreativ och starkt engagerad person vilket gör sakna-
den efter honom än större 

Föreningen har under 2021 haft 1075 medlemmar, vilket hittills är det högsta antalet. 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under 2021, flera av dem digital. Med-
lemsavgiften var 275 kr varav 45 kr gick till Föreningen för Skummeslövsbadets utveckling – 
ideell förenings´ verksamhet på Skummeslövsbadet.  

Vi har även detta år haft dialoger med Laholms Kommun om den fördjupade översiktsplanen 
för kusten. Vi har även medverkat i ett flertal aktiviteter där planen behandlats.  
 
Evenemang och aktiviteter  
I praktiken startade 2021 års aktiviteter med Påskpromenaden, där total 188 vuxna och barn 
deltog. Därefter dröjde det till juni innan vi kom igång med Friskis & Svettis och Yoga på 
Stranden, Boule undantaget som pågick nästan hela året. Midsommarfirandet ställdes in, 
däremot kom midsommarstången upp även detta år. Fr.o.m. juli kunde vi genomföra alla ak-
tiviteter enligt plan. Barnens Dag och Bakluckeloppis genomfördes liksom fredagsunderhåll-
ningen på Ängen vid fyra tillfällen samt fem ”Frukostprat på Poco Loco”. Även tipspromena-
derna under juli kunde genomföras. Hösten avslutades med en dryckesprovning samt den 
traditionella Jultipspromenaden. 

Vår satsning på att få till mer barn- och ungdomsaktiviteter kom igång med sommarens Bow 
Tag, som blev mycket uppskattat. Andra nyheter var två film- & pizzakvällar samt före jul 
även julpyssel vid ett tillfälle. 

Tipspromenaderna innebar som vanligt en mindre startavgift. Samtliga övriga evenemang 
var kostnadsfria eller kraftfullt rabatterade för våra medlemmar.  

Årsmötet genomfördes den 5 juli och för andra året i rad blev det ett digitalt möte. Kallelse 
skickades ut per post, alla årsmöteshandlingar fanns tillgängliga på hemsidan. Inga invänd-
ningar fanns mot styrelsens, revisorernas eller valberedningens förslag. Vid årsmötet deltog 
styrelsens ledamöter och suppleanter, stämmans ordförande och sekreterare samt juste-
ringspersonerna. 

Vinnarna i medlemslotteriet blev 1: a pris Elisabeth och Jan Johansson, 2: a pris till Gitte och 
Peter Larsen och 3:e pris till Per Johansson.  

 
Bryggan 
Första året för Bryggan har passerat, Bryggruppen har skalats ner till en mindre arbetsgrupp. 
Det finns fortfarande planer för att utveckla bryggan o dess närhet.  
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För att slippa trafik ända inpå bryggan sattes det upp pålar i en vid cirkel framför Bryggan. 
Stolparna har fyllt sin funktion under sommarens heta dagar. Bryggruppen försöker hitta en 
lösning för att få till en badplattform utanför bryggan.  

 

De uppsatta namnskyltarna har gått hårt åt och många av dem är helt förstörda. Detta kom-
mer att åtgärdas innan årets badsäsong är igång. 

 
Samhällsfrågor 
Styrelsens arbete med olika samhällsfrågor har det gångna året åter varit omfattande.  

Under 2021 fortsatte Badortsföreningen med att bevaka den fördjupade översiktsplanen för 
kusten. Vi deltog vid samrådsmötet som anordnades på Skoskumsgården under hösten 
2021. 

Badortsföreningen har också engagerat sig i detaljplanen för Skummeslöv 5:13 (gamla golf-
banan) och 4:5 Wakeparkanläggning främst med synpunkter på den ökande trafiksituationen 
som kommer att uppstå vid färdig byggnation. 

Samverkan med Laholms Kommun tillsammans med övriga samhällsföreningar/byalag i 
Kommunen har fortsatt.  

Via vårt avtal med Laholms Kommun har Badortsföreningen genomfört det löpande under-
hållet av motionsslingorna i Svarvareskogen. Bättre och tydligare uppmärkning och slyröj-
ning har utförts. Vårt åtagande omfattar inte de delar av slingorna som löper på mark som 
tillhör Sweden Park. 
 
Ekonomi 
Badortsföreningen har under 2021 haft intäkter om drygt 405 000 och utgifter med drygt 
331 000. Årets resultat blir efter avsättning till kommande jubileum drygt 54 000. Vid verk-
samhetsårets slut förfogar Badortsföreningen över totalt ca 457 000 kr.  

Bryggans ekonomi redovisas separat. Under 2021 har det inte inkommit någon sponsring till 
bryggan. Totalt disponerar Badortsföreningen nu ca 619 000 för fortsatta bryggändamål.  

Resultat- och balansräkning bifogas.  
 
Medlemsförmåner 
Arbetet med att öka värdet av medlemskap i Badortsföreningen har fortsatt varit prioriterat. 
Resultatet är ett för medlemmar ökat antal kostnadsfria eller starkt rabatterade evenemang.  
 
Bevakning av planfrågor och frågor om Skummeslövsstrands utveckling får också ses som en 
medlemsförmån. 
 
En annan medlemsförmån är de 45 SEK av medlemsavgiften oavkortat till går Föreningen för 
Skummeslövsbadets utveckling – ideell förenings´ verksamhet på Skummeslövsbadet.  
 
Information 
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Under året har vi fortsatt arbeta med Badortsföreningens hemsida, Facitbok och Instagram. 
Vi har fortsatt skicka ut nyhetsbrev via mejl och även publicerat dem på hemsidan.  
 
 
 
 
 
Slutord 
Styrelsen fortsätter under kommande verksamhetsår sitt arbete med att verka för en positiv 
utveckling för Skummeslövsstrand. Vi åstadkommer detta genom att: 

 behålla och utveckla ett brett och utökat utbud av evenemang och aktiviteter  

 i samverkan med Laholms Kommun, partners, sponsorer och föreningslivet i Skum-
meslövsstrand bevaka och påverka utvecklingen i Skummeslövsstrand 

 fortsätta arbetet att verka för fler verksamheter för barn och unga, t ex genom att 
anlägga en frisbeebana centralt i Skummeslövsstrand tillsammans med Laholms Fris-
beeklubb 

 öka värdet av medlemskap i Badortsföreningen genom fler och bredare evenemang - 

merparten kostnadsfria eller starkt rabatterade för medlemmar.  

 Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack för det stöd som under ytterligare ett extra-

ordinärt år lämnats oss av våra medlemmar, våra samarbetspartners och våra spon-

sorer.  

  
 
 
Skummeslövsstrand 2022-03-31 
 
 
 
 
Kristian Petersson Owe Ericson  Gun Hedin Nilsson 
      
     
 
Niklas Lindhe  Carina Petersson  


