
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 14 april 2019 
Org.nr: 802473-8380 
 
Ordförande:  Ida Persson 
Sekreterare:  Per-Inge Pålsson 
 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson,  Anders Appelqvist, Carsten Andersson, Hans-Inge 

Hansson 
 
Meddelat förhinder att närvara: Ellinor Thim 
 
Ej närvarande: Conny Gabrielsson 

§ 442. Styrelsemötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 443 Val av sekreterare 

Per-Inge Pålsson valdes till sekreterare. 

§ 444. Val av justerare 

Lars Gustavsson valdes till att justera protokollet. 

§ 445. Beslut om att godkänna upprättad dagordning 

Beslöts att godkänna dagordningen 

§ 446. Konstituering av styrelsen 

1. Valdes Carsten Andersson till vice ordförande 

2. Beslutades om rullande sekreterare 

3. Valdes Anders Appelqvist till kassör. 

§ 447. Val av firmarecknare 

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)  

§ 448. Övriga frågor  

1. Omskrivning stadgar:  

- Carsten Andersson fortsätter med tidigare beslutad revidering. 

2. Strandrensning samt underhåll Kungsbryggan 27 april  09.30: 

- Hans-Inge styr upp max 4 lag som börjar i Fårabäck resp. Lyckeboda. Hans-Inge 

använder sitt släp. Ida hör med Magnus Lindh om även han kan hjälpa till med ett släp. 

Ida köper sopsäckar. 

- Carsten, Lars samt Anders oljar Kungsbryggan samt sår gräs. Lars ordnar oljan till 

byrggan. 

3. Valborg: 

-  Samling i Hamnen kl 20 med avfärd till Campingen 20.30. Facklor säljes för 30:- alt. 2 st 

för 50:-. Styrelsen samlas 19.45.  

4. Underhållning Festen i augusti: 

-  beslöts om 2 tält o grillning av ”Grillådor” m tillbehör. Carsten undersöker om lämplig 

underhållning. 

5. Skyddsjakt säl o skarv:  

- Conny G har tidigare fått i uppdrag att undersöka med Stefan G om Godsets möjligheter 

och P-I talar med Linus Larsson om förutsättningarna för tex ”äggpickning”. (Linus 



meddelar att säljakt sker under jakt-tid o vad som krävs är endast en kortare kurs för 

behörighet, vad gäller skarv måste skada för markägaren påvisas och ansökan om 

skyddsjakt bör lämpligen sökas av Hans-Ola Joelsson, som kommer att släppa djur på 

bl.a Brödjeholm. Äggpickning medges ej.) 

6. Fordonstrafik förbjuden på Bostickevägen: 

- Enl. Conny kommer Godset att skylta från Ingvar Thim´s betesmark, Ytterligare skylt 

kommer att behövas vid Bostickevägens början vid Landövägen. Frågan ställs till Stefan 

G om 2 skyltar via Conny. 

§ 449. Datum för nästa styrelsemöte: 

- Styrelsen beslöt om nytt möte den 30/6 kl 19.00 

 § 450. Mötet avslutades 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat 

 

 

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

Vid protokollet Per-Inge Pålsson 

 

 

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

Ordförande Ida Persson       Justeras Lars Gustavsson 


