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Protokoll styrelsemöte  Landöns byalag 5 februari 2017 
 
 

Ordförande:  Carsten Andersson 
Sekreterare:  Lars Gustafsson 
Övriga närvarande: Anders Appelqvist,  Lars Olin,  Åke Lundh, Ida Persson. 
  Tor och Katriina Svensjö under § 303. 
Ej närvarande: Jeanette Järsberg, Ellinor Thim, Per-Inge Pålsson, Hans-Inge 

Hansson, Annika Håkansson, Kristina Wahlstedt, 

§ 295.  Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 296. Val av justerare av protokollet 

Lars Olin väljs att justera dagens protokoll. 

§ 297. Godkännande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns.  

§ 303 behandlas därefter, se nedan, därefter fortsätter sammanträdet enligt dagordningen. 

§ 298.  Genomgång/justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes efter  justering i § 286 och lades till handlingarna.  

Informationspunkter 

§ 299.  Ekonomi 

Byalagets ekonomiska ställning redovisas. Hyreskostnader för hyra av klubblokalen för 2016 

återstår att reglera.  

 

 

§ 300.  Hemsidan  

Vissa delar på hemsidan är inte aktuella längre och bör uppdateras. Uppgift om anmälan till 

Minas Chockladstudio bör tas bort. Medlemskort är inte uppdaterade. Viktigt att medlemmar 

anger avsändare när man betalar årsavgiften.  

Reklamlogga för sponsorer bör aktualiseras. Aktivitet 2013 under rubriken arkiv känns inte 

aktuell och kan tas bort. 

Carsten tar kontakt med Kristina. 

  

§ 301. Kungsbryggan – Christianstads Segelsällskap 

Hans Folkesson från Segelsällskapet har i mail kontaktat Carsten och Per-Inge Pålsson (för 

Båtklubben) om ev. röjning på Lindö någon av lördagarna 18/3 eller 25/3 eller ev. den ¼.  
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Segelsällskapet står för grillning och fika. Man har intresse av att lägga ut någon boj vid 

Kungsbryggan, men är beroende av att en bojflotte som ligger i Åhus för reparation även 

kommer att behövas för arbete på Lindö. Man har också angett önskemål om att våra 

medlemmar använder de innersta bryggorna vid tilläggning så att betongbryggan hålls 

tillgänglig för segelbåtar. 

På Kungsbryggan återstår att bygga handikappanpassad anslutning från stenbryggan till 

trädäcket, att jämna av marken närmast trädäcket, att transportera bort telestolparna och att 

avlägsna de stenplattor som inte behöver användas för komplettering av bryggan. Dessutom 

bör trädäcket oljas under våren, badstegen sättas på plats inför badsäsongen och livboj 

sättas upp.. 

Beslutspunkter övriga 

§ 302 Årsmötet 2017.  

Datum för årsmötet bestäms till söndag den 26 mars kl 10. Ida kollar med Ribba om 

ordförande för årsmötet. Kollas upp om lokalen är ledig. Årsavgiften föreslås till 100 

kr/person och 200 kr/hushåll. 

Styrelsen efterlyser förslag på ”dragplåster” till årsmötet. 

Åke Lund och Jeanette Järsberg har anmält att man inte önskar bli återvalda i styrelsen 

   

§ 303.  Hjärtstartare 

Tor och Katriina Svensjö var närvarande vid behandling av denna mötespunkt. Tor och 

Katriina överlämnade till byalaget en hjärtstartade av märket Philips som har röstvägledning 

för användandet när det uppkommer sådant behov. Diskuterades placering av utrustningen 

och tills vidare har styrelsen uppfattningen att den bör placeras i Båtklubbens klubbstuga och 

att någon typ av anslag bör sättas upp. Styrelsen uttalade sitt gillande och sin uppskattning 

av initiativet från makarna Svensjö och beslutar att information skall lämnas vid kommande 

årsmöte.  

§ 304. Aktiviteter 2017 

 Kungsbryggan skall färdigställas och anslutning till trädäcket handikappanpassas. Se  § 301 

ovan. 

Valborg firas som  tidigare. 

Sillafest kommer preliminärt att anordnas den 26 aug. 

Musik i hamnen anordnas inte om tidpunkten sammanfaller med skolavslutningen. 

Lindögrill preliminärt den 29 juli. 
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Diskussionspunkter 

§ 305  Övriga ärenden 

Sara Persson har utsetts till s k ”lokal korre” för Tosteberga.  Styrelsen bedömer att vi inte 

har motsvarande underlag på Landöområdet för lokal korrespondent i Kristianstadsbladet.

  

§ 306  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte bör ske i anslutning till årsmötet med konstituerande beslut. 

.§ 307.  Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande för dagens möte och förklarar mötet avslutat.  

 

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

Vid protokollet Lars Gustafsson 

 

……………………………………………………. ……………………………………………. 

Ordförande Carsten Andersson  Justeras Lars Olin 

 

 


