
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 6 juli 2014 
 
Ordförande:  Ellinor Thim 
 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist, Hans-Inge Hansson (1-5, 11 (punkt 1) §§) Hans 

Ribba, Lars Olin, Per-Inge Pålsson, Jeanette Järsberg 
 
Meddelat förhinder att närvara: Lars Gustavsson, Göran Samuelsson 
 
Ej närvarande:  Jörgen Andersson 
 

§ 116. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

 

§ 117. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

Beträffande föregående protokoll så beslutar styrelsen att Hans ser om han kan få tag i en 

solcellsslampa som lyser ovanifrån ner på skylten.  

 

§ 118. Ekonomiredovisning 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades. 

 

§ 119. Hemsidan 

Kostnaden för företagsreklam på hemsidan har tidigare beslutats till 1000kr per företag och år. 

Styrelsen beslutar att när vi nu kontaktar företag så ska kostnaden för innevarande period avse 

resterande del av år 2014 och hela år 2015.  

Ida ska lägga upp protokollen på hemsidan (Word-format).  

 

§ 120 Grillning på Lindö 1/8  

Aktiviteten börjar 18.00 på Lindö och vi samlas klockan 17.30 i hamnen för transport ut.  

Ida kontaktar Christianstads segelsällskap och Hans-Inge kontaktar Tosteberga byalag. Vi ska i 

inbjudan uppmana deltagarna att ta med filt eller stol samt att meddela om de behöver skjuts ut till 

Lindö. 

Ellinor köper grillkol och tändvätska.  Styrelsen beslutar att träffas dagen innan ute på Lindö klockan 

17.00 för att klippa gräset, med mera.  

Per-Inge undersöker möjligheten till live dragspelsmusik ute på Lindö. 



§ 121. Sillakväll/musik quiz 22/8  

Hans ordnar musik quizen samt inköp av vin till priser.  

Styrelsen beslutar följande; starttid 19.00, avgift 150 kronor, krav på föranmälan senast till den 15 

augusti, Ellinor gör såsen, Ida köper sillen (beräknar 2,5st/person), Ida och Ellinor gör övriga inköp 

utom marschaller vilka Per-Inge köper, vi lånar utrustning av campingen (tält, bord, bänkar och 2 

stekbord), Jeanette frågar Bert ”Sjötorparen” om vi får låna hans tält, vi reser tälten dagen innan, vi 

frågar medlemmarna vilka som kan tänka sig att hjälpa till med exempelvis bakning och förberedelser 

vad gäller tillagningen av sillen.  

 

§ 122 Naturum 

Styrelsen beslutar att skjuta upp denna punkt på dagordningen till nästa möte. 

 

§ 123 Informationsmontrar 

Per-Inge och Lars Olin ska återkomma gällande bland annat placeringen av informationsmontrarna. 

 

§ 124 Fågeltorn 

I samband med naturvandringen så kom frågan upp för diskussion med Christer Neidemann och Nils 

Waldemarsson, vilka föreslog att vi inte reser ett fågeltorn. Motiveringen är att fågelskådarna har så 

bra utsikt från hamnen samt att deras erfarenhet är att det ofta blir frågeställningar kring det fortsatta 

underhållet samt vem som ansvarar vid eventuella olyckor etc. Styrelsen beslutar enhälligt att vi inte 

ska resa/medverka till att resa något fågeltorn.  

 

§ 125 Datum för nästa möte 

Nästa möte hålls den 17 augustiklockan 18.00 i klubbstugan i hamnen. 

 

§ 126 Övrigt 

Hans-Inge har preliminär information om att Tunnbybälgarna kommer till Tosteberga den 24 juli 
klockan 19.00. Styrelsen beslutar att sända ut ett meddelande till våra medlemmar om att för de som 
vill så sker samling klockan 18.00 i hamnen (Landön) för gemensam avfärd till Tosteberga antingen 
via båt eller cykel.  
 
Anders och Jeanette har deltagit på campingföreningens möte tidigare udner dagen (ej formellt 
kallade) och de informerar om följande; den 11-13 arrangeras Barnens dag och campingföreningen 
behöver hjälp av vuxna för aktiviteterna, Ida sänder ut information om tidpunkter med mera till våra 
medlemmar samt en förfrågan om hjälp, den 30 augusti anordnas kräftskiva inne på campingen och 
då spelar samma orkester som spelade på midsommarafton i år, campingföreningen vill ha ett möte 
med oss i höst om nästa års aktiviteter. Helikopterflygning kommer att ske kommande helg. Jeanette 
kollar upp rätt tid och Ida sänder sedan ut information om detta till våra medlemmar. 
 
Fråga har ställts från medlem om vi inte kan ha en gemensam flagga för byalaget och Landöns båt- 
och sportfiskeklubb. Styrelsen konstaterar att sådana flaggor kan vara dyra att köpa in samt att ett 
alternativ kan vara att köpa in signalflaggor som bokstaverar Landön. Styrelsen beslutar att 
återkomma till denna fråga på nästa möte. 
 



För att särskilja styrelsen/funktionärer vid vissa arrangemang så framförs synpunkter på att vi borde 
ha reflexvästar. Per-Inge erbjuder sig att fixa via Trolle Ljungby gods med reklam på, vilket styrelsen 
tackar för.  
 
Eftersom kvalitén på stolarna i klubbstugan uppenbarligen är av dålig kvalitet diskuteras byalagets 
behov av utrustning vid våra aktiviteter. Per-Inge har 25 stycken klappstolar som han kan skänka.  
 

§ 127 Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

 

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

Ida Persson 

 

 

Justeras 

 

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

Ellinor Thim (Ordförande) 


