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Protokoll styrelsemöte  Landöns byalag 9 oktober 2016 
 

Ordförande:  Carsten Andersson 
Sekreterare:  Lars Gustafsson 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist, Hans-Inge Hansson, Annika Håkansson, , 

Lars Olin,  Kristina Wahlstedt, Åke Lundh, Ellinor Thim 
Ej närvarande: Jeanette Järsberg, Ida Persson, Per-Inge Pålsson, ,  

§ 283.  Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 284. Val av justerare av protokollet 

Annika Håkansson väljs att justera dagens protokoll. 

§ 285. Godkännande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 286.  Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

Kommentarer till protokollet: 

Sparbanksstiftelsen som är en av sponsorerna av bryggan har lämnat in en plakett som  

Carsten får i uppdrag att sätta upp på sargen av bryggan. 

Segelsällskapet diskuterar för närvarande hur omfattande deras verksamhet skall vara på 
Lindö. Man har framfört antydningar om att minska på verksamheten. 
 
Landön och skärgården har helgen 1-2 oktober haft besök av kanotklubb från Lund som med 
ett 25-tal kanoter övernattade på Rakö  
 
Sillafesten var välbesökt och har uppskattats av deltagarna men fick ett tragiskt slut genom 
att Holmberg från Gualöv blev akut sjuk och senare avled under veckan därefter. En 
storartad insats gjordes av närvarande läkare. 
  

Överläggning med campingens ägare har inte blivit utförd utan får tas upp till nästa 

sammanträde. Det har framförts kritik mot skötseln av badstranden och de toaletter som är 

tillgänglig för allmänheten. Badbryggan är inte tillfredställande och är svår att använda för 

äldre besökare. 

 

Informationspunkter 

§ 287.  Ekonomi 

Åke Lundh anmäler att ekonomin kan upplevas som ansträngd. Tillgången på föreningens 

konto per 6 oktober är drygt 3500 kr, dessutom finns mindre belopp  i kontanter. Det är dock 

inga skulder kvar efter bygget av Kungsbryggan. Hyreskostnader för hyra av klubbstugan 

återstår att reglera.  
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§ 288.  Hemsidan  

Diskuteras logga för sponsorer som skall ordnas snarast. Upplyses att trevlig reklamfilm finns 

på campingens hemsida. Även reklamfilm finns om Charlis öl  på youtube. 

Antal besök på föreningens  hemsida per dag är i genomsnitt 26, per vecka 141 och 481 

senaste månaden.  

§ 289. Utestående ärenden  

Endast sex st anmälda till besök i Minas Chockladstudio  och evenemanget ställs in. 

Beslutspunkter övriga 

§ 290.  Kungsbryggan  

§ 290.1  Anslutningen till träbryggan från angränsande stenbrygga diskuteras. 

Cementplattorna som erbjudits av Ida och Jesper är ett ”främmande material”  och i stället 

bör anslutningen utföras i samma material som träbryggan i övrigt dvs. av tryckimpregnerat 

trä. Underhåll av bryggan bör ske med träolja till våren. 

§ 290.2  Plakett från Sparbanksstiftelsen sätts upp av Carsten. I övrigt torde inte 

plaketter behöva sättas upp.. 

§ 290.3  Badstegen skall tas upp för säsongen och detta utföras av Lars  G och Jesper. 

Badstegen har blivit succé för möjligheten att kunna bada från bryggan  och flera besökare 

har använt badstegen.  

Pollare är uppsatta på bryggan. Endast något enstaka båtbesök har skett under sommaren. 

§ 290.4  Uppsättning av livbojar bordläggs till våren. Det finns en äldre livboj sedan 

tidigare på bryggan. 

§ 291.  Hjärtstartare 

Tor och Katriina Svensjö har erbjudit sig att bidra ekonomiskt till anskaffning av  en  

hjärtstartare till byalaget. Dock behövs utbildning för handhavandet av hjärtstartaren. 

Utbildningen måste därför sannolikt initieras och bekostas av byalaget.  Hans-Inge upplyser 

att man har anskaffat hjärtstartare i idrottsföreningen och att utbildningen är omfattande. 

Idrottsföreningen har fått bidrag till detta från Skåneidtrotten. Carsten åtar sig att kolla vidare. 

§ 292.  Övriga ärenden 

Sillafesten:   

En erfarenhet är att vi bör styra upp händelserna under festen för att ge utrymme för pauser. 

I övrigt vad det en positiv fest. 

Kommande insatser på Lindö:  

Vi bör kolla vilka insatser Segelsällskapet avser göra och vilken hjälp vi kan bidra med.   

Badplatsen: Se anteckning under § 286. 
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§ 293.  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte  bör ske i  januari och därefter årsmöte som skall hållas senast i mars. 

Förslag framfördes att styrelsen skulle försöka anordna någon form av ”dragplåster” till 

årsmötet. 

.§ 294.  Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande för dagens möte och förklarar mötet avslutat.  

 

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

Vid protokollet Lars Gustafsson 

 

……………………………………………………. ……………………………………………. 

Ordförande Carsten Andersson  Justeras Annika Håkansson 

 

 


