
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag den 28 september 2014 
 
Ordförande:  Anders Appelqvist 
 
Sekreterare:  Ida Persson 
 
Övriga närvarande: Ellinor Thim, Hans-Inge Hansson, Per-Inge Pålsson, Jeanette Järsberg, 

Lars Gustavsson, Göran Samuelsson 
 
Meddelat förhinder att närvara: Hans Ribba 
 
Ej närvarande:  Lars Olin, Jörgen Andersson 
 

§ 140. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 141. Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 142. Ekonomiredovisning 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades. 

§ 143. Hemsidan 

Hemsidans status redovisades. Styrelsen beslutar att Anders ska visa hela styrelsen hur man arbetar 

med hemsidan.  

§ 144. Kungsbryggan - bidrag 

Per-Inge har sänt in ansökan till Stiftelsen Landshövding Per Westlings fond samt Stiftelsen 

Landshövding Bengt Petris fond. Hans-Inge meddelar att Sparbanken Skåne öppnar upp för att 

ansöka om bidrag från stiftelsen i november. Hans-Inge har även pratat med Yvonne Kievad som för 

närvarande inte har fler tips vad gäller att ansöka om bidrag. Styrelsen diskuterade om Kristianstads 

kommun eventuellt kan ha ett intresse av att finansiera renoveringen alternativt bistå med arbetskraft. 

§ 145. Lindöröjning  

Styrelsen beslutar att skjuta upp en eventuell Lindöröjning till våren och att då försöka prioritera en 

upprustning/renovering av grillplatsen.  

§ 146. Fiber 

Per-Inge har pratat med BIKAB (Bredband i Kristianstad AB) igen. Styrelsen beslutar att bjuda in 

bolaget till en informationsträff i samband med vårt nästa årsmöte, vilket vi preliminärt bokar till den 15 

mars 2015. 



§ 147. Trolle-Ljungby filmklubb 26 oktober 

Styrelsen beslutar att servera kaffe och kaka. Ellinor köper kakor. Ida och Jeanette tar med 

kaffekokare. Styrelsen samlas 15.00 i klubbstugan i hamnen och håller styrelsemöte innan filmkvällen 

börjar.  

§ 148. Naturum 23 november? 

Styrelsen beslutar att boka ett nytt Naturumbesök till den 23 november klockan 14.00 samt att vi ska 

återkomma till denna punkt på dagordningen vid nästa styrelsemöte. 

§ 149. Övrigt 

Per-Inge har med sig reflexvästarna som byalaget kan använda sig av vid våra evenemang. 

I samband med sillakvällen hade en vägkon placerats ut vilken vi använde oss av för att hänvisa 

deltagarna till parkeringen vid campingen. Eftersom konen står kvar beslutar styrelsen att flytta denna 

till ett mer lämpligt ställe än nuvarande placering.  

Styrelsen tar upp frågan om förlängningen av badbryggan och kan endast konstatera att inget har 

hänt med denna fråga. Styrelsen kan även konstatera att det hade varit lämpligt att till nästa säsong 

fylla på med sand på badplatsen. Styrelsen anser att det lämpligen är campingarrendatorn som ska ta 

denna kontakt med Kristianstads kommun då dessa två är avtalsparter.  

§ 150. Datum för nästa möte 

Nästa möte hålls den 26 oktober klockan 15.00 i klubbstugan i hamnen. 

§ 151. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

 

Protokollförare 

 

 

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

Ida Persson 

 

 

Justeras 

 

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

Anders Appelqvist (Ordförande) 


