
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 1 juni 2014 
 
Ordförande:  Anders Appelqvist 
 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson, Lars Olin, Per-Inge Pålsson, Ellinor Thim (108, 111-

115 §§), Göran Samuelsson, Jeanette Järsberg 
 
Meddelat förhinder att närvara: Hans-Inge Hansson, Hans Ribba 
 
Ej närvarande:  Jörgen Andersson 
 

§ 106. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 107. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

Beträffande förteckning över närvarande styrelsemedlemmar i protokollen konstaterar styrelsen att 

Kerstin Rydberg den 23 april per epost har meddelat övriga styrelsemedlemmar att hon avgår ur 

styrelsen och lämnar byalaget.  

§ 108. Ekonomiredovisning 

Denna punkt på dagordningen sköts upp i avvaktan på att Ellinor skulle komma till mötet då hon fått 

aktuella siffror från Hans. Ekonomiredovisningen skedde således efter punkt 111 på dagordningen. 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades samt kostnader och intäkter från kåseriet. 75 person har 

löst medlemsavgift.  

För att motivera fler att lösa medlemsavgift överväger styrelsen att ta exempelvis entréavgift för de 

som inte är medlemmar samt att förbehålla vissa aktiviteter enbart för medlemmar.  

§ 109. Hemsidan 

Anders har lagt upp förslag på hur en rullande reklam kan se ut. Reklamen rullar i intervaller om 5 

sekunder och startar alltid med bild 1. Styrelsen beslutar att utformningen av eventuell reklam ska se 

ut enligt upplagt exempel samt att kostnaden ska vara 1000kronor per företag och år.  

I maj har hemsidan haft i genomsnitt 10 besökare per dag.  

§ 110 Landöskylten  

Ida köper in en solcellslampa att placera ut vid skylten. 

Sven Åkesson har gjort skylten. Styrelsen beslutar att bjuda in honom till kommande sillakväll samt att 

bjuda honom på avgiften.  

Punkten på dagordningen bordläggs för övrigt. 

§ 111. Konsert 13/6 

Konserten kommer att ske på Skärgårdsbanan. Det kommer två körer från Ryssland och en jazztrio 

från Vitryssland, vilka utgör totalt 70 personer tillsammans. Byalaget beslutar att bjuda dem på korv, 

korvbröd, potatissallad och läsk. Anders köper in 2 lådor á 10 kg Näsbykorv, gafflar, potatissallad, 

tallrikar, ketchup, senap, grillkol och 70 stycken läsk. Ida köper in 100 korvbröd från Pågens.  

 



Anders ordnar reklamaffischer.  

Styrelsen beslutar att Ellinor ska höra med campingföreningen om de vill hjälpa till med grillningen. 

Beroende på deras svar avvaktar styrelsen med beslut om eventuella ytterligare inköp. Styrelsen 

anser att för det fall att vi själva ska stå för grillningen så ska korv i bröd kosta 20kronor och en läsk 10 

kronor.  

§ 112 Lindöröjning 

Ida har sänt ut en förfrågan om datum till Segelsällskapet då de har förhört sig om byalaget vill hjälpa 

till med ytterligare en röjning. Då Ida inte har fått svar från Segelsällskapet beslutar styrelsen att ställa 

in röjningen som var planerad till den 7 juni och eventuellt överväga en ny röjning till hösten istället. 

Lars G påpekar också att det kan vara olämpligt att röja under våren och sommaren med tanke på 

fågellivet på öarna.  

§ 113 Övrigt 

Styrelsen beslutar att vid senare mötestillfälle överväga ett nytt datum för utflykt till Naturum och 

förslaget är då att det ska ske i september.  

Angående informationsmontrarna så ska Lars O och Per-Inge kolla detta till nästa möte. 

Den 28 juni ordnar byalaget enligt tidigare beslut en naturvandring på ängarna. Ida gör inbjudan som 

sänds till Anders för utskrift för att delas ut på konserten den 13 juni. Styrelsen beslutar at överväga att 

ta ut en avgift av de som inte är medlemmar i byalaget.  

Inget nytt har tillkommit vad gäller processen med renoveringen av Kungsbryggan. 

Anders informerar om att fråga har framförts om möjligheten att förlänga badbryggan på badplatsen. 

Enligt uppgift skulle det kosta ett par tusen att göra det. Kontakt har tagits med kommunen, dock inte 

från byalagets sida  

Styrelsen anser att det är viktigt att vi försöker skapa positiva ”vibbar” från Landön i media bland annat 

med tanke på att det nu en längre tid mest har framförts negativa förhållanden. Positiva vibbar leder 

förhoppningsvis till fler besökande och det i sin tur bör leda till bland annat ett kommunalt intresse att 

rusta upp /underhålla badplatsen med hänsyn tagen till besöksunderlaget. Anders ska ta kontakt med 

media vad gäller konserten den 13 juni.  

Ida informerar om att campingföreningen vill försöka få bygglov för att bygga ett större fågeltorn på 

Landön. Per-Inge bekräftar att campingföreningen har fått tillstånd av markägaren att placera ut ett 

fågeltorn. Styrelsen beslutar att överväga att hjälpa campingföreningen med detta, då även våra 

medlemmar har framfört ett intresse för ett fågeltorn. Per-Inge ska kolla upp vad det kan kosta att 

bygga ett fågeltorn i tänkt storlek. Styrelsen beslutar att för det fall att campingföreningen tar på sig att 

grilla/sälja korv på konserten den 13 juni så ska alla intäkter gå till campingföreningen med avsikt att 

pengarna ska gå till byggandet av tänkt fågeltorn. Styrelsen beslutar att diskutera en eventuell 

samverkan vid kommande styrelsemöte. 

§ 114 Datum för nästa möte 

Nästa möte hålls den 6 juli klockan 18.00 i klubbstugan i hamnen. 



 

§ 115 Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

 

....................................................................... 

Ida Persson 

 

 

Justeras 

 

....................................................................... 

Anders Appelqvist (Ordförande) 


