
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag den 15 februari 2015 
 
Ordförande:  Anders Appelqvist   
 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Hans-Inge Hansson (166- 173 §§), Lars Gustavsson, Hans Ribba, Per-

Inge Pålsson, Jeanette Järsberg, Göran Samuelsson 
 
Meddelat förhinder att närvara: Ellinor Thim, Lars Olin 
 
 
Ej närvarande:  Jörgen Andersson 
 

§ 163. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 164. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 165. Datum - årsmöte 

Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas den 22 mars 2015 klockan 16.00 i klubbstugan i hamnen. 

§ 166. Ekonomiredovisning 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades. 

§ 167. Kungsbryggan – finansiering  

Styrelsen beslutar att Ida ser om det går att söka finansiering från Allmänna arvsfonden och 

Kristianstads kommun. Vidare beslutar styrelsen att Göran ska ta kontakt med Patrick Olofsson för att 

via hans kontakter höra om det finns möjlighet för Landön att kopplas samman med Naturum samt om 

det finns färdiga informationsskyltar (fåglar) som byalaget kan placera ut.  

Styrelsen beslutar att höra med campingvärden om det finns möjlighet att på Valborgsmässoafton 

samköra en aktivitet, precis som i fjol, där de som deltar har möjlighet att förslagsvis bidra med 50 

kronor per person som ska gå oavkortat till renoveringen av Kungsbryggan. I samband med detta kan 

vi även sälja facklor. Jeanette ska ta kontakt med campingvärden.  

Byalaget har fått 10 000 kronor i bidrag som är öronmärkta för Kungsbryggan. Styrelsen beslutar att 

använda de pengar som vi har till förfogande och som överstiger en buffert om 10 000kronor, för att 

kunna starta renoveringen. Utöver nämnda bidrag har vi då uppskattningsvis 12 000 kronor till vårt 

förfogande. Ihop med kommande medlemsavgifter samt intäkter från företagssponsring och aktivitet 

vid Valborg bedömer styrelsen att det är lämpligt att snarast starta projektet med att rätta upp bryggan, 

det vill säga att lägga stenarna på plats. När detta är slutfört så får styrelsen då bedöma om det har 

kommit in nya pengar som möjliggör att anlägga en träbrygga på två sidor av Kungsbryggan samt till 

att jämna till ovansidan av bryggan.  

§ 168. Aktivitet runt påsk 

Tanken var att eventuellt ha en aktivitet vid påsk för att samla in pengar till renoveringen av 

Kungsbryggan. Styrelsen beslutar att istället arrangera en aktivitet på Valborgsmässoafton (se § 167).  

§ 169. Förslag - styrelsen beslutsför med mindre antal röster september till 
mars 

Styrelsen konstaterar att det är viktigt att styrelsen består av både de som bor inom byalagets 

upptagningsområde året runt och de som är fritidsboende. Istället för att ändra enligt förslaget anser 



styrelsen att det är viktigt att betona att vi alla är införstådda med att de som är fritidsboende inte har 

samma möjligheter att delta vid alla möten under hela året.   

§ 170. Hemsidan - genomgång 

Styrelsen beslutar att skjuta upp denna punkt på dagordningen till nästa möte. 

§ 171. Datum för nästa möte 

Nästa möte hålls den 22 mars klockan 15.00 i klubbstugan i hamnen. 

§ 172. Övrigt 

Styrelsen beslutar att vi i samband med kallelsen till årsmötet ska be medlemmarna att lämna in 
förslag till aktiviteter under året. Förslag måste lämnas in senast 1 vecka innan årsmötet. 
Styrelsen beslutar att följande aktiviteter ska hållas under året; Valborgsfirande, grillning på Lindö den 

31 juli, gemensam båttur till Tosteberga vid en av deras aktiviteter, sillafest och grillning på 

nyårsdagen. 

Styrelsen överväger även att genomföra någon av följande aktiviteter; musikfestival, aktivitet med 

tema Haakon Svärd, aktivitet med tema Hånsa and the Ålstars, utflykt till marinmuseet i Karlskrona 

och besök på Charlies brygghhus.  

Ellinor har fått informationsmaterial från Kristianstads kommun gällande bland annat ”Förslag till 

miljömål”. Materialet finns tillgängligt för den som vill ta del av det. 

Vi har fått en förfrågan om vi vill anordna frukostmöte för näringsidkare inom vårt område. Styrelsen 

bedömer att det inte finns ett intresse från våra medlemmar att delta vid ett sådant frukostmöte då vi 

saknar den typ av näringsverksamhet som skulle kunna gynnas av ett sådant möte. 

§ 173. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

 

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

Ida Persson 

 

 

Justeras 

 

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

Anders Appelqvist (Ordförande) 


