
Protokoll konstituerande styrelsemöte Landöns Byalag 

 

Datum  22 april 2018 

 

Närvarande Ida Persson (ordf) 

  Carsten Andersson 

  Anders Appelqvist 

  Conny Gabrielsson 

  Lars Gustavsson 

  Per-Inge Pålsson 

 

§ 375 Styrelsemötet öppnas 

 Ordf hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat 

 

§ 376 Val av sekreterare 

 Carsten Andersson väljs till sekreterare för mötet. 

 

§ 377 Val av justerare 

 Lars Gustavsson väljs till justeringsman. 

 

§ 378 Godkännande av utsänd dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 379 Konstituering av styrelsen 

1. Till styrelsens vice ordförande valdes Carsten Andersson 

2. Till styrelsens sekreterare beslöts att funktionen ska vara rullande 

för styrelseledamöterna med undantag av ordförande, vice 

ordförande, kassör och webansvarig. Närmast i tur står Conny 

Gabrielsson. 

3. Till kassör valdes Anders Appelqvist 

 

§ 380 Val av firmatecknare 

Styrelsen i sin helhet tecknar föreningens firma. 

Styrelsen beslöt att följande styrelseledamöter äger rätt att var för sig 

teckna föreningens firma och att disponera över föreningens bankkonto: 

Ida Persson (780307-3605) 

Anders Appelqvist (600613-3539) 

§ 381 Övriga frågor 

Fiberinstallation 

Beslöts att Byalaget agerar för att uppnå goda villkor för medlemmarna 

när det gäller fiberinstallationen  vad avser router, TV, IP-telefoni m m. 

Ida Persson och Per-Inge Pålsson ombesörjer en inledande förhandling 

med BIK om deras erbjudanden. 



 Feriejobb för ungdomar 

Ordf har varit i kontakt med ansvarig person på Kristianstads kommun 

angående möjligheten att har feriejobbare att sköta badplatsen med exv 

borttagning av tång under kommande sommar. Möte med kommunen är 

bokat i början av juni. Representant från campingen kommer också att 

närvara.  

 

 Grillplats vid badplatsen 

Byalaget har fått sig tillskänkt ett betongrör, som Ingvar Thim erbjudit sig 

att transportera till platsen. Per-Inge Pålsson ordnar fram ett tudelat 

grillgaller. 

 

Pegel vid Kungsbryggan 

P g a problem med vågrörelser utgår tidigare föreslagen pegel vid 

Kungsbryggan. 

 

§ 382 Datum för nästa styrelsemöte 

 Frågan bordlades tills vidare. 

 

§ 383 Mötet avslutas 

Ordf tackade närvarande för dagens möte och förklarade det därmed för 

avslutat. 

 

 

 

 

 
……………………………………… 
 
Vid protokollet Carsten Andersson 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
 
Ordf Ida Persson   Justerat Lars Gustavsson 
 
 


