
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 30 juni 2013 
 
 
Ordförande:  Ellinor Thim  
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Hans Ribba, Lars Olin, Jeanette Järsberg, Hans-Inge Hansson, Göran 

Samuelsson, Lars Gustavsson 
   
 

§ 18. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 19. Val av justerare och protokollförare 

Styrelsen beslutade att ordförande ska justera protokollen från och med detta möte. 

§ 20. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna. Vid 

genomgången av protokollet redogjordes även för gökottan den 6 juni som beräknas ha besökts av ca 

25 personer. De av styrelsens medlemmar som närvarade gav en positiv bild av evenemanget. Det 

redogjordes även för musikkvällen den 14 juni som besöktes av ca 75 personer. Styrelsen ser gärna 

en upprepning av detta evenemang om möjligt även nästa år. 

§ 21. Grillkväll 4 juli 

Styrelsen beslutade att be Mats Pettersson att ha ett kåseri om Landöns historia den aktuella kvällen. 

Evenemanget startar 19.00. Styrelsen kommer att grilla och sälja korv med bröd/potatissallad samt 

kaffe och kaka. Detta säljs till ett pris om 40kr respektive 20kr. Möjlighet kommer att finnas att köpa 

dricka för 10kr. Korven får vi genom sponsring från Trolle Ljungby AB. Styrelsen beslutade att 

kontrollera möjligheten till att sälja viltkorven istället för vanlig korv. Styrelsen är enig om att som tack 

för sponsringen ska information om ”Viltboden” läggas ut på hemsidan på plats med bra reklamvärde. 

Påminnelse om grillkvällen ska snarast sändas ut till medlemmarna samt anslås. Informationen ska 

även översändas till Tosteberga byalag. Styrelsen beslutade om vad och hur mycket som ska köpas 

in till grillkvällen. Styrelsen ska samlas 18.00 för förberedelser den aktuella kvällen. Möjlighet kommer 

att finnas att lösa medlemskap i byalaget den aktuella kvällen. 

§ 22. Förslag på aktiviteter framöver 

Den 30 augusti vid klubbstugan kommer det att anordnas en kväll för att prova på surströmming vilket 

har kommit på förslag från Mats Pettersson. Kontakt kommer att tas med Mats Pettersson för vilka 

inköp som ska göras etc. För att locka även andra inte så hugade surströmmingsentusiaster kommer 

styrelsen även att steka sill den aktuella kvällen. Kontakt tas med campingföreståndarna om lån av 

bl.a. stekhäll. Jeanette ansvarar för den fortsatta kontakten vad gäller lån av utrustning. Till detta 

evenemang ska deltagarna föranmäla sig på grund av planering av inköpen. Surströmmings/sillkvällen 

kombineras med en ”rökkväll”. Detta innebär tändning av facklor och marschaller.  

Klockan 13.00 nyårsdag samlas de som vill för grillning vid klubbstugan. Var och en tar med sig mat 

etc. 

Förslag om sam evenemang med friluftsgudstjänsten som varje år hålls i hamnen lades fram. 

Styrelsen beslutade att skjuta upp detta till nästa år då flera aktiviteter redan är inbokade. 



Gemensam röjardag på Lindö med avslutande grillkväll. Flera av styrelsens medlemmar brukar 

grillplatsen på Lindö och kan konstatera att där är mycket igenvuxet. Styrelsen beslutade att Hans-

Inge ska ta kontakt med Anders Knutsson som är ordförande i segelsällskapet för att försöka 

samordna en eventuell uppröjning. Ett önskemål är att röjardagen planeras inom en snar framtid. Vid 

ett lyckat evenemang bör byalaget överväga att ha detta som ett återkommande evenemang. 

Förslag kom på att köpa in ett flaggspel till hamnen samt adventsljusslinga till flaggstången. Styrelsen 

beslutade att köpa in ljusslingan efter att kontakt har tagits med hamnföreningen om detta. 

Flaggspelet skjuts på framtiden på grund av brist på plats att hänga upp det i. 

Diskussion fördes om att skapa en alternativ ”Landön skylt” till nästa år. Ellinor ska ta kontakt med 

Roland Brandt om möjligheten att snickra en sådan. 

Styrelsen beslutade om att sända ut en påminnelse om Havsgäddans dag som hålls av 

hamnföreningen den 3 augusti 8.00-14.00. Hamnföreningen håller i evenemanget och kommer bl.a. 

att grilla korv. 

Styrelsen ska undersöka möjligheten att ha ett evenemang i höst (oktober) med ålagille. Hans-Inge 

ska kontrollera möjligheten att beställa catering av ålen. 

§ 23. Hemsidan 

Byalaget har ännu inte fått något organisationsnummer. Hemsidan kan därför inte startas upp förrän 

detta är löst. När hemsidan har kommit igång ska information om detta spridas till medlemmarna. 

Byalaget ska försöka få in sponsorer. Hans-Inge kommer att kontrollera möjligheten att få sponsring 

från Sparbanken 1826 (begränsad ansöknings period 15-30 september). 

§ 24. Mötestider 

På förekommen anledning beslutade styrelsen om följande möten; 4 augusti 18.00 samt 25 augusti 

10.00. Inget möte den 28 juli. 

§ 25. Övrigt 

Styrelsen konstaterade att skicket på badplatsen vid dansbanan inte är bra på grund av bland annat 

tången som inte forslas bort. Det påtalades även att det är ett problem med de stubbar som finns i 

närheten av gångstigen till följd av den upprensning som faktiskt har skett och som tyvärr har lett till 

dessa kvarvarande rester.  Göran ska tala med campingvärden för att höra sig för angående arbetet 

med att hålla badplatsen ren. Hans-Inge berättade att det är typen insjöbrygga som har lagts ut av 

kommunen. Kommunens tjänstemän är medvetna om problemet och kommer om möjligt att se över 

om det går att göra ett skifte vid senare tidpunkt. 

 

Vid föregående styrelsemöte togs frågan upp om ett eventuellt samarbete med campingföreningen. 

Slutligt beslut om detta fattades inte vid det tillfället (hänvisar till § 13 från styrelsemöte den 19 maj 

2013). Styrelsen konstaterade att vid det inledande Leader mötet, då det beslutades att bilda ett 

byalag, var en av de stora frågorna campingens vara eller inte vara. En mycket klar majoritet som 

deltog på det aktuella mötet ställde sig positiva till fortsatt campingplats på Landön och påtalade att 

campingens existens var en av de viktigaste frågorna för dem. Även om syftet med byalaget inte är att 

det ska vara drivande gällande frågan om campingens fortsatta existens, konstaterade styrelsen att 

campingens existens är en förutsättning för fortsatt utveckling av Landön vilket ligger i byalagets 

intresse. Flera frågor/ändamål som byalaget driver kommer att påverkas mycket om campingen läggs 

ner framförallt genom Landöns attraktionskraft i att locka besökare till platsen exv. badplatsen, 

restauration av Kungsbryggan. En enig styrelse beslutade därför att byalaget ska arbeta för 



campingens fortsatta existens samt att byalaget ska samarbeta med campingföreningen. På grund av 

de evenemang som redan har beslutats av styrelsen för detta år kommer ett eventuellt samarbete 

dock ske först till nästa år. Styrelsen betonade dock vikten av att exv. redan nu informera om bland 

annat de evenemang som campingföreningen anordnar. Ellinor som varit på möte med 

campingföreningen berättade om campingföreningens evenemang den 12-14 juli med barnens dag 

med bland annat disco och möjlighet att åka höskrinda. Det beslutades om att information om barnens 

dag ska sändas ut av byalaget. 

 

Mot bakgrund av beslutet om att samarbeta med campingföreningen så återkom styrelsen till 

surströmmingskvällen/sillkvällen. Diskussion fördes om att eventuellt låna dansbanan och bjuda in 

campingföreningen att delta i detta evenemang. På grund av vald tidpunkt för evenemanget 

konstaterades dock att det vädermässigt är säkrast att ha evenemanget i klubbstugan, men att vi ska 

marknadsföra detta med särskild inbjudan till campingföreningens medlemmar. Styrelsen beslutade 

även om att förhöra sig om möjligheten till att anlita en trubadur den aktuella kvällen. Göran ska 

kontrollera detta vidare. 

 

Diskussion fördes härefter beträffande ”Landöbornas Skärgårdsförening”. Flera av styrelsens 

medlemmar samt byalagets medlemmar är även med i den aktuella föreningen. Eftersom föreningens 

styrelse inte informerar sina medlemmar om beslut och vidtagna åtgärder kan byalagets styrelse 

konstatera att det är svårt att få en överblick beträffande föreningens verksamhet. För att eventuellt 

kunna samordna gemensamma intressen samt för att få en redogörelse för föreningens verksamhet 

och de åtgärder föreningen under årens lopp har vidtaget, beslutades att bjuda in styrelsens 

ordförande Björn Dahlkvist till nästa styrelsemöte för genomgång. 

 

Hans påminde om att det är viktigt att styrelsemedlemmarna redovisar tidsåtgången till honom. Senast 

till nästa möte ska detta ha lämnats in. Påminnelse om att ersättning även lämnas för körning. Hans 

har numera en scanner till förfogande. Hans redovisar all tid som läggs ner på styrelsemöten så detta 

behöver alltså inte var och en göra. 

 

Föreningsbidrag. Göran ska kontrollera med Jörgen Knutsson om han har vetskap om eventuella 

möjligheter att få kommunalt föreningsbidrag.  

 

Det beslutades att styrelsens medlemmar ska kontrollera möjligheten att begära bidrag, stipendier tex 

ur allmänna arvsfonden. 

 

Lars Olin avviker från mötet. 

 

En uppmaning skedde till styrelsens medlemmar att svara på epostmeddelande som sänds ut. Det 

beslutades att svar ska sändas inte enbart till avsändaren utan till alla i gruppen så att konversationen 

kan följas av alla.  



 

§ 26. Avslutning 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. Nästa sammanträde  

 

 

Protokollförare 

 

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

Ida Persson 

 

Justeras 

 

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

Ellinor Thim (Ordförande) 

 

 


