
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 25 augusti 2013 
 
 
Ordförande:  Ellinor Thim  
Sekreterare:  Ida Persson 
 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson, Anders Appelqvist, Lars Olin,  

Per-Inge Pålsson, Annika Carlsson, Göran  
Samuelsson, Kerstin Rydberg, 

 

Meddelat förhinder att närvara: Hans-Inge Hansson, Jeanette Järsberg, Hans Ribba 

Ej närvarande:  Jörgen Andersson 

 

§ 34. Mötet öppnat 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 35. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Styrelsen noterade att även Lars Gustavsson deltog 

på föregående styrelsemöte, vilket felaktigt inte har uppgetts i föregående protokoll. Protokollet lades 

därefter till handlingarna.  

Vid genomgången av protokollet informerade Ellinor styrelsen om att byalaget numera har tilldelats ett 

organisationsnummer.  

§ 36. Surströmmings/rökkväll 30/8 

Styrelsen gick igenom de inköp som måste göras till den aktuella kvällen samt fördelade 

arbetsuppgifterna. Byalaget har fått låna campingföreningens nyinköpta tält varför det bestämdes att 

all dukning ska ske i detta och inte i tält ihop med klubbstugan som det tidigare var tänkt. Styrelsen 

beslutar att sända ut ett meddelande till byalagets medlemmar och be de som ska delta, att den 

aktuella kvällen parkera vid parkeringen på badplatsen. Anledningen till detta är att marschaller ska 

tändas längs vägen i hamnen och i direkt anslutning till parkeringen i hamnen. Ju färre fordon i 

hamnen desto bättre, både ur säkerhetssynpunkt samt upplevelsemässigt.  

§ 37.  Aktiviteter höst/vinter -2013  

Styrelsen beslutar att fundera på de olika alternativen till nästa styrelsemöte. 

Följande förslag finns för övervägande.  

Kura/skymningskväll där vi kan be Mats Petersson, Gunnar Ståhl, Patrick Olofsson, Hans Kroon eller 

mannen som matar örnarna i Tosteberga att komma och berätta.  Styrelsen skulle ordna fika samt 

tända ljus och brasan i klubbstugan.  

 
Buss till naturum.  
 
Aktivitet som skulle möjliggöra föreningsbidrag.  
 



 

§ 38. Lindöröjning 

Per-Inge redogör för att även 3-4 personer från båtklubben kommer att närvara på mötet. Det som 

ligger närmst i tiden är att planera ett datum då vi kan träffa segelsällskapet. Vi kommer att behöva 

åka ut och titta på vad som behöver göras och planera därefter. Lindöröjningen innebär troligtvis en 

höströjning samt en vårröjning. 

§ 39. Övrigt 

 
Kerstin berättar för styrelsen bland annat om den lantmäteriförrättning som nyligen har skett gällande 

hennes tomtgräns samt om andra privata omständigheter som gör att hon inte vill delta på de 

aktiviteter som styrelsen ordnar.  

Anders poängterar att styrelsen även bör tänka på andra saker förutom aktiviteter för medlemmarna. 

Styrelsens medlemmar tar med anledning av denna synpunkt upp som förslag att se över möjligheten 

till att få kvällstaxi, att placera ut skyltar med information om de olika fågelarterna och om Natura 2000 

området samt att se över möjligheten till att få en länk med information om Landön via Naturum. 

Per-Inge håller på att försöka få in prisuppgift beträffande renoveringen av Kungsbryggan. Lars Olin 

föreslår att ett alternativ till att renovera Kungsbryggan skulle kunna vara att lägga en flytbrygga 

utanför hamnen så att segelbåtarna fick tillgång till el, vatten och toalett. Styrelsen konstaterar att 

detta skulle då vara en uppgift för segelsällskapet och inte byalaget eller båtklubben. Byalagets 

intresse för Kungsbryggan ligger mer i det kulturhistoriska, medans möjligheten att angöra bryggan 

med segelbåt skulle vara en positiv bieffekt.  

Styrelsen beslutar att framtida möten ska hållas på kvällstid samt att vi kan försöka alternera lokal för 

mötena.  

§ 40. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls den 29 

september klockan 17.00 hemma hos Lars Olin.  

 

Protokollförare 

 

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

Ida Persson 

 

Justeras 

 

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

Ellinor Thim (Ordförande) 


