
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 16 mars 2014 
 
Ordförande:  Ellinor Thim 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson, Lars Olin, Göran Samuelsson, Per-Inge Pålsson, 

Hans-Inge Hansson, Hans Ribba, Jeanette Järsberg, Annika Carlsson,  
Anders Appelquist 

 
Meddelat förhinder att närvara: Kerstin Rydberg 
 
Ej närvarande: Jörgen Andersson 
 

§ 85. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 86. Genomgång/justering av föregående protokoll 

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

Beträffande föregående protokoll redogör Ellinor för att kontakt har tagits med campingvärden och att 

vi återkommer med punkten gällande badstranden på nästa styrelsemöte. Ellinor har även haft kontakt 

med Folkuniversitetet (§ 81) som uppger att byalaget kan få 500kronor i bidrag om vi sänder in kvitto 

före eller efter aktiviteten. Hans-Inge uppger att han har haft kontakt med Tosteberga byalag, vilket 

inte har fastställt något program för nuvarande år än.  

§ 87. Förslag på program 2014 

Förslag på aktiviteter har inkommit från 4 olika medlemmar. Styrelsen konstaterar att vissa av 
förslagen har mer karaktär av projekt än aktiviteter.  Synpunkter har inkommit på badplatsens skick 
och på bryggan (bromsar tången). Styrelsen konstaterar att detta ligger inom campingarrendatorns 
skyldighet att underhålla, inte byalagets, och att styrelsen sedan tidigare har beslutat att ha ett möte 
med campingarrendatorn beträffande badstrandens skick. Styrelsen beslutar att föreslå 
campingarrendatorn att ta kontakt med kommunen beträffande feriearbete för ungdomar som kan 
underhålla badplatsen. Ellinor tar kontakt med campingarrendatorn. Styrelsen anser vidare att det är 
av intresse att hålla sig uppdaterad vad gäller den pågående processen med detaljplaneläggningen av 
campingområdet.  
 
Styrelsen beslutar om följande preliminära program för 2014; 
 
Kåseri med Mats Pettersson den 9 maj 2014 är bokat sedan tidigare 
 
Utflykt till Naturum – förslag 5 juni, Per-Inge kontrollerar med bokningen. Priset Per-Inge har fått är 
1500kronor för 1-60 deltagare. Föredraget hålls vardagar efter 17.00. Styrelsen beslutar att även 
försöka kombinera detta med gemensam transport med buss. Styrelsen räknar med att det behövs 
30-35 deltagare för att utflykten ska kunna genomföras ekonomiskt. 
 
Förarintyg – Per-Inge har fått information om att det rör sig om 5 kurstillfällen á 3 timmar till en 
kostnad av 1860kronor/deltagare (inklusive kurslitteratur). Jämfört med andra utbildare är det billigare 
och i de andras pris ingår ändå inte kurslitteraturen. En teckningslista kommer att läggas fram på 
årsmötet. Planerad start är innan sommaren.  
 
Valborg – Ellinor har pratat med campingvärden som ställer sig positiv till ett samarrangemang mellan 
campingen, Vanneberga IF och byalaget. Byalaget organiserar fackeltåg från hamnen till campingen, 
inklusive försäljning av facklor vilka Hans-Inge köper in. Byalagets förslag är att brasan placeras ute 
på ängen nere vid vattnet. Ellinor hör med Åke Lundh om han kan ordna några som kan ställa upp och 
sjunga. Byalagets kommer föreslå campingen att ta något betalt för korv och dryck samt att intäkterna 



tillfaller campingen till sin helhet för den försäljningen. Glögg kommer att serveras nere i hamnen från 
19.30 och fackeltåget avgår 20.30. Hans-Inge ordnar glöggen. 
 
Gemensam cykling till Tosteberga – styrelsen beslutar att återkomma till denna aktivitet när 
Tosteberga har beslutat sitt program. 
 
Trolle-Ljungbys filmklubb – Styrelsen kommer att föreslå att film om Landön visas den 26 oktober 
klockan 16.00. Hans-Inge kontrollerar med filmklubben.  
 
Grillning på Lindö – styrelsen beslutar att detta ska ske den 1 augusti klockan 18.00 med inbjudan till 
Tosteberga och Christianstads segelsällskap. Var och en ska grilla själv och stol ska medtas. 
Styrelsen kommer att organisera transport ut till Lindö för de som inte har båt. Hans-Inge ska höra 
med Carsten Andersson om han känner någon som kan spela dragspel. 
 
Lindöröjning – segelsällskapet har meddelat att de för närvarande inte behöver hjälp. 
 
Sillakväll och musik quiz – den 22 augusti vid klubbstugan. 
 
Musikfestival - den 13 juni 
 
Naturrunda – Lars O undersöker möjligheten att ordna en naturrunda i slutet av juli. 
 
Nyårsdagsgrillning - 13.00 i hamnen. 
 
Vad gäller projekt beslutar styrelsen att undersöka eventuell möjlighet att tillsammans med båtklubben 
bygga en uteplats, liknande den som finns på Lindö, nere vid hamnen. Anders har kollat med den 
alternativa Landöskylten. Eftersom den är så stor så har Hans-Inge ett alternativ med en smalare 
bräda. Hans-Inge och Anders kollar på detta tillsammans. 
 
Vad gäller program och aktiviteter så har medlemmar uppgett att de önskar att styrelsen ska ta in mer 
synpunkter från andra utanför styrelsen. Styrelsen beslutar att påtala på årsmötet att alla är välkomna 
att höra av sig till styrelsen.  

§ 88 Årsmöte 30 mars 

Styrelsen beslutar att bjuda på kaffe och kaka. Jeanette ordnar inköpen. I det meddelande som sänts 

ut har felaktigt angetts att årsmötet hålls 17.00. Ny kallelse inklusive dagordning ska sändas ut.  

Vad gäller den motion daterad den 30 mars 2014 som Kerstin Rydberg har lämnat in, föreslår 

styrelsen avslag.  

Annica Carlsson uppger att hon som hon tidigare har meddelat inte står till förfogande längre, utan 

lämnar sin plats i styrelsen.  

§ 89 Samarbete samt deltagande i byalagets styrelse  

På förekommen anledning finns det grund för att diskutera vad som förväntas av de 

styrelsemedlemmar som valts in, vad gäller deltagande på styrelsemöten och vid aktiviteter. Styrelsen 

beslutar om regler för styrelsearbetet i Landöns byalag, se bilaga 1. 

Jörgen och Kerstin har inte meddelat någon förändring vad gäller deras platser i styrelsen, vilket 

innebär att de sitter kvar på sina positioner ett år till.  

§ 90 Hemsidan   

Anders arbetar med hemsidan. Han har fått in några foton. Anders sänder över inloggningsuppgifter 

till Ida. 



§ 91 Ekonomi 

Hans går igenom den ekonomiska ställningen. I kassan finns för närvarande 13 471,54 kronor.  

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften 2014 ska vara 100kronor per person. Nya medlemskort finns.  

Ida och Lars G skriver verksamhetsberättelsen.  

§ 92 Övrigt 

Lars O undrar var informationsskyltarna om djurlivet ska placeras. Per-Inge meddelar att båtklubben 

ser över var de lämpligen kan placeras. 

Möjligheten att söka bidrag och fonder bör åter kontrolleras av styrelsemedlemmarna. 

Per-Inge uppger att han håller på och försöker ordna en träff med en entreprenör för att få ett 

prisförslag på renoveringen av Kungsbryggan. 

Styrelsen gick igenom medlemsförteckningen för att upprätta en röstlängd inför årsmötet. 

§ 93 Datum för nästa möte 

Konstituerande styrelsemöte hålls i samband med årsmötet den 30 mars 2014 i klubbstugan. 

Styrelsen träffas innan årsmötet klockan 14.00.  

§ 94 Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

 

Protokollförare 

 

 

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

Ida Persson 

 

Justeras 

 

 

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

Ellinor Thim (Ordförande) 

 
 
 
 



 
Bilaga 1. 
 
Regler för Landöns byalags styrelsearbete 

 

Styrelsearbetet Beslut fattas med föresatsen att Landön skall utvecklas och bli attraktiv. 

 

Majoritatsbeslut (enkel majoritet) gäller. Ordförande har utslagsröst 

 

Demokrati råder och alla får ha vilken åsikt man vill såvida det inte strider mot byalagets 

stadgar. 

 

Personangrepp får inte förekomma endast åsikterna skall diskuteras 

 

Lojalitet mot styrelsen. När ett beslut fattats så måste alla styrelsemedlemmar vara lojala 

mot detta beslut och inte motarbeta det, även om man har en annan åsikt och/eller har 

reserverat sig i protokollet. Är man inte lojal bryter man mot § 16 i stadgarna. 

 

Aktiviteter som beslutas av styrelsen skall alla stötta på bästa sätt och styrelsemedlemmarna 

gör allt man kan för att närvara och hjälpa till. 

 

Ekonomin skall skötas på ett sätt så att föreningen inte skadas eller kommer på obestånd. 

 

Landön 2014-03-16 

 

Styrelsen Landöns Byalag 


