
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 24 november 2013 
 
 
Ordförande:  Ellinor Thim 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
 
Övriga närvarande: Hans-Inge Hansson, Lars Olin, Göran Samuelsson 
 
Ej närvarande: Kerstin Rydberg, Jörgen Andersson, Anders Appelqvist, Lars Gustavsson, Hans 
Ribba, Jeanette Järsberg, Per-Inge Pålsson, Annika Carlsson, 
 

§ 64. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. Med hänsyn till antalet närvarande beslutar styrelsen att enbart gå 

igenom vissa punkter på dagordningen, för att återkomma till övriga vid nästa möte. 

§ 65. Föregående protokoll 

Föregående protokoll är inte justerat.  

Beträffande föregående möte/protokoll redogör Ida för vilka regler som gäller för att i anslutning till väg 

placera exempelvis en alternativ ortsskylt. Trafikverket ansvarar för det som hamnar inom vägområdet 

och deras prövning är gratis. Länsstyrelsen debiterar 4000 kronor och hanterar skyltar utanför 

vägområdet, men som är placerade inom ett visst avstånd från själva vägen. Styrelsen beslutar att ta 

bort skylten till det område som tidigare har diskuterats, för att pröva var den kan passa 

storleksmässigt och så att den hamnar inom vägområdet samt se hur den kan fästas i marken. 

Därefter ska byalaget sända in en ansökan till Trafikverket. Lars O och Anders A ansvarar för att 

pröva ut skyltens placering (notera: Anders A som ej närvarar vid mötet har inte tillfrågats angående 

detta uppdrag). 

Lars O berättar att materialet som det är avsett ska placeras i montrar, i enlighet med föregående 

möte/protokoll, kommer inte att kosta oss något, förutom en eventuell kostnad för foton. Lars O uppger 

att han har material till att skapa montrar.  

§ 66. Kura/skymningskväll – Patrik Olofsson 

Styrelsen beslutar om vilka inköp som ska göras samt vissa praktiska frågor kring evenemanget.  

Med hänsyn till de inköp vi gör och de varor vi får över vid våra evenemang, beslutar styrelsen att 

fråga Landöns båt- och sportfiskeklubb om vi kan få disponera något av utrymmena i klubbstugan.  

§ 67. Kristianstad 400år – Mats Pettersson 

Mats Pettersson har uppgett vilka datum han kan genomföra ett kåseri. Styrelsen beslutar att detta 

ska ske fredagen den 9 maj 18.00. Ida ansvarar för att sända in informationen till kommunen med en 

kort presentation och foto. Ellinor meddelar att kommunen har informerat om att det eventuellt går att 

få bidrag från folkuniversitetet för detta evenemang. 



§ 68. Samarbete – Tosteberga byalag 

Styrelsen ställer sig positiva till ett samarbete, men kommer att återkomma till denna punkt vid ett 

senare möte. 

§ 69. Aktiviteter - 2014 

Följande förslag tas upp.  

Bjuda in Trolle Ljungby filmklubb för att visa Trolle Ljungby filmen. 

Lindödag med grillning tillsammans med Tosteberga byalag och Christianstads segelsällskap.  

Förslag på att årsmöte ska hållas någon gång i slutet av mars (23-30) klockan 15.00. Ellinor hör med 

Mats Pettersson om han vill berätta om Kristianstads 400 års jubileum på årsmötet och när han i så 

fall har möjlighet att delta. 

§ 70. Övrigt 

Göran berättar att han har möjlighet att ta fram kopior av de reportage (bl.a. om Svante Borgström) 

han hade uppsatta vid sin glasskiosk.  

§ 71. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls den 12 januari 18.00 i klubbstugan, vilket inkluderar nedtagning av 

ljusslingan. 

 

 

 

Protokollförare 

 

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

Ida Persson 

 

Justeras 

 

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

Ellinor Thim 


