
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 18 Februari 2018 
 
Ordförande:  Ida Persson 
Sekreterare:  Annica Håkansson 
 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson, Ellinor Thim  Per-Inge Pålsson, Hans-Inge Hansson, 

Carsten Andersson, Kristina Wahlstedt, Conny Gabrielsson 
 
Meddelat förhinder att närvara: Anders Appelqvist 

§ 361. Styrelsemötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 362 Val av sekreterare 

Annica Håkansson valdes till sekreterare. 

§ 363. Val av justerare 

Per-Inge Pålsson valdes till att justera protokollet. 

§ 364. Beslut om att godkänna upprättad dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 365. Föregående mötesprotokoll 

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

§ 366. Ekonomi 

Styrelsen beslutar att skjuta upp denna punkt på dagordningen till nästa möte då Anders inte är 

närvarande på dagens möte. 

§ 367. Hemsidan  

Uppdateras löpande 

§ 368. Fiber 

Information om nuläget 3 fastigheter kvar att gräva till. 

Trafikverkets tillstånd inväntas. 

 § 369. Kungsbryggan 

Styrelsen beslutar att beställa jord och gräsfrö.  

Carsten kollar gräsfrö och Ida beställer jord.  

Samling vid Kungsbryggan den 7/4 kl.10.00 för att räfsa och så gräs.  

Tag gärna med egen räfsa. 

§370. Kristianstad kommuns grönplan 

Remissen över grönplanen diskuterades. Inga synpunkter har framkommit. Ida svarar på remissen att 
byalaget inte har någon erinran. 

 



§371. Årsmöte och kommande aktiviteter 

Årsmöte 18/3 kl.17.00 Martin Helgesson kommer att hålla en HLR kurs på årsmötet. Ellinor köper 

kaffe och kaka. 

30/4 Valborgsfirande. Hans-Inge fixar glögg och facklor och Ida kontaktar campingen. 

21/7 Lindögrillning 

18/8 Grillfest med underhållning i hamnen (ersätter sillafesten som utgår). Start 18.00 och musik från 
19.00.  

§ 372. Övrigt 

Styrelsen beslutade att köpa in ett tält 5x10 m. från Nordisk tältbutik. Tältet ska förvaras i klubbstugan 
på Landön och får inte flyttas därifrån. I samband med uthyrning av klubbstugan kan även tältet hyras 
(till en mer kostnad på 800 kr.) men får inte förflyttas till annan plats. Köpet görs av Hans-Inge. 

Olika förslag på aktiviteter diskuterades.  

Förslag på ett fiber informationsmöte någon gång i maj/juni 

 § 373. Datum för nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt på dagordningen. 

§ 374. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat 

 

 

 

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

Vid protokollet Annica Håkansson 

 

 

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

Ordförande Ida Persson       Justeras Per-Inge Pålsson 


