
Protokoll  - extra styrelsemöte för Landöns byalag den 2 maj 2013 
 
 
Ordförande:  Ellinor Thim  
Sekreterare:  Ida Persson 
Justerare:  Lars Gustavsson 
 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist, Hans Ribba, Lars Olin, Jeanette Järsberg 
  Kerstin Rydberg, Per-Inge Pålsson, Annika Carlsson (§4--§7) 
 

§ 1. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Lars Gustavsson valdes till att justera protokollet. 

§ 3. Val av kassör – fyllnadsval efter konstituerande möte 

Hans Ribba väljs som ersättare för Jeanette Järsberg som avgår som kassör.  

§ 4. Val av ansvarig för hemsidan 

Anders Appelqvist utses till webbredaktör. Samtliga styrelsemedlemmar ska hjälpa till att samla in 

material för uppbyggnaden av sidan. Anders Appelqvist får styrelsens mandat att använda one.com 

för att bygga hemsidan.  

Byalagets e-postadress är landonsbyalag@live.se  Lösenordet har delats ut till styrelsens 

medlemmar. Ellinor Thim och Ida Persson ansvarar för kontrollen av eposten. Anders Appelqvist 

ansvarar för att länka eposten till hemsidan.  

§ 5. Val av postadress 

Styrelsen beslutar att all post ska gå till ordföranden för styrelsen. 

§ 6. Övrigt 

Hans-Inge Hansson har meddelat ordförande att han har varit i kontakt med Kristianstads kommun 

angående badstranden och de stenar som hindrar det naturliga vattenflödet. Kommunen har lovat att 

återkomma efter att de har förhört sig med Länsstyrelsen.  

Fråga har ställts huruvida medlemskorten ska få säljas via kiosken på campingen. Styrelsen ställer sig 

positiv till detta.  

Vad gäller medlemskorten konstateras att till nästa år bör dessa ha olika färg för de som har 

respektive inte har rösträtt. Till dess ska en röstlängd upprättas. Hans Ribba får i uppdrag att upprätta 

en medlemsförteckning. 

Lars Gustavsson framför att den korrekta benämningen på det område som kallas Kungsbackaferet är 

Kungsbacken. Detta framgår av en äldre karta som han har tagit del av. Ändring ska således göras i 

stadgarna i enlighet med detta.  

Hans Ribba ansvarar för de blanketter som ska fyllas i vad gäller den tid som läggs ner för Leader 

projektets räkning. All tid ska redovisas inklusive den tid som läggs ner utanför styrelsemötena såsom 

exv. uppbyggnad av hemsidan.  

mailto:landonsbyalag@live.se


 

§ 7 Avslutning 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 

 

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

Justeras 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


