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Protokoll  konstituerande styrelsemöte, Landöns byalag, 2 april 
2017  
 
Ordförande:  Ida Persson 
Sekreterare:  Lars Gustafsson  
Övriga närvarande: Anders Appelqvist, Carsten Andersson, Ellinor Thim, Hans-

Inge Hansson, Kristina Wahlstedt, Conny Gabrielsson. 
Meddelat förhinder att närvara: Per-Inge Pålsson 
Ej närvarande: Annica Håkansson. 
 

§ 308. Styrelsemötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. 

§ 309. Val av sekreterare 

Styrelsen beslutade att välja Lars Gustafsson till mötets sekreterare. 

§ 310. Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Conny Gabrielsson till justerare av protokollet. 

§ 311. Beslut om att godkänna upprättad dagordning 

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen. 

§ 312. Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen beslöt att välja 

Carsten Andersson till vice ordförande (nyval) 

Anders Appelqvist till kassör (nyval) 

Kristina Wahlstedt till redaktör för hemsidan (omval) 

Styrelsen beslöt att bordlägga val av sekreterare till nästa styrelsemöte 

§ 313. Val av firmatecknare 

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) 

§ 314. Övriga frågor 

1 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna 

2  Ekonomi 

Byalagets ekonomiska ställning redovisades. 

3  Hemsidan – sponsorer 

Diskuterades hemsidan utseende 
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4   Kungsbryggan 

Styrelsen beslöt att samling med medlemmarna i föreningen sker den 29 april kl 
0900 för att forsla bort material som inte skall vara kvar och för att bestämma hur 
ramp skall utföras. Om möjligt få till stånd en träff med Malin på campingen om bl. a. 
badplatsen. Badstegen kan ev. monteras på plats. Livbojar skall hängas ut .  

5  Valborg 

Styrelsen bestämde att styrelsen samlas 19.30 för att bl. a värma glögg som Hans-
Inge ordnar. Carsten tar fram gryta för uppvärmning av glöggen. 20.00 beräknas 
försäljningen facklor starta, pris 30 kr, sedan fackeltåg 20.30. Anders har trumma till 
fackeltåget. Byalaget hjälper till med försäljning av korv där överskottet går till något 
gemensamt ändamål. 

6  Badplatsen 

 Enligt tidigare avtal sköts badplatsen av campingen. Har varit problem förra året att 
använda bryggan speciellt för äldre besökare. Representant för kommunen har 
besökt badplatsen och skall enligt uppgift ordna sand till stranden. 

7  Naturlekplats 

Ida har pratat med Malin om att eventuellt gemensamt se om det finns intresse och 
möjlighet för en naturlekplats vid badplatsen. Styrelsen beslutar att avvakta med 
denna fråga. Hänsyn måste bl.a. tas till att det ställs stora säkerhetskrav. 

8  Utplacering av stationer för gratis hundbajspåsar – information från 
campingen. 

Styrelsen anser att stationerna för utlämning av påsar och insamling efter 
användandet bör placeras i närheten av campingen/parkeringen. Viktigt med 
regelbunden tömning. 

9   Röjning på Lindö – målning på grillplatsen 

Vi avvaktar tills Kungsbryggan är klar 

§ 315. Datum för nästa styrelsemöte 

Bestäms senare 

§ 316. Mötet avslutas 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade styrelsemötet avslutat 

 

……………………………………… …………………………………………… 

Ordförande (Ida Persson)  Sekreterare (Lars Gustafsson) 

 

…………………………………….. 

Justerare (Conny Gabrielsson) 


