
Protokoll styrelsemöte för Landöns byalag 3 mars 2019 
 
Ordförande:  Ida Persson 
Sekreterare:  Kristina Wahlstedt 
 
 
Övriga närvarande: Lars Gustavsson, Ellinor Thim , Carsten Andersson, Kristina Wahlstedt, 

Conny Gabrielsson, Anders Appelqvist 
 
Meddelat förhinder att närvara: Annika Håkansson, Per-Inge Pålsson, Hans-Inge Hansson 

§ 427. Styrelsemötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 428. Val av sekreterare 

Kristina Wahlstedt valdes till sekreterare. 

§ 429. Val av justerare 

Conny Gabrielsson valdes till att justera protokollet. 

§ 430. Beslut om att godkänna upprättad dagordning 

Förslaget till dagordning godkänns. 

§ 431. Föregående mötesprotokoll 

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

§ 432. Ekonomi 

Anders redovisar byalagets ekonomi samt antal medlemmar som för tillfället är 71 st. Antalet 

medlemmar har sjunkit och styrelsen diskuterar hur vi ska locka till oss fler och att det bör vara någon 

fördel med att vara medlem. Lars G sätter samman ett enkelt infoblad som kan lämnas ut till 

presumtiva medlemmar och Ida sätter upp anslag i hamnen.  

§ 433. Hemsidan  

Uppdateras löpande och fortsättningsvis av Lars Wahlstedt som tidigare. Reklamplatser på hemsidan, 

dags att gå ut med förfrågan om fortsatt plats, Ida ombesörjer detta. 

§ 434. Fiber 

Arbetet med fiberdragningen är nu avslutat och det kvarstår endast att återställa vissa djupa hål, 
jämna till kanter samt forsla bort avverkat ris. 

 § 435. Badbrygga, badplatsen 

Ida presenterar förslag från Anders Folkesson på en fast badbrygga. Hans-Inge ombeds ta frågan 
vidare med kommunen och då fa om finansiering.  

§ 436. Hyra för klubbstugan 

Majoritetsbeslut togs innan mötet att godkänna 3000kr som årshyra för hamnstugan. 

 



§ 437. Årsmöte 17 mars 10.00 

Årsmöte 17/3 kl.10.00 med fika. Ellinor fixar ev fikabröd, Carsten och Lars G inventerar muggar, kaffe 

m.m. Styrelsen samlas 9.30 för att förbereda. 

Medlemsavgiften beslutas att förbli densamma, 100kr/person alternativt 200kr/hushåll. 

Planerade aktiviteter 2019 

30/4 Valborgsfirande. Ida kontaktar campingen. 

20/7 Lindögrillning 

24/8 Grillfest med underhållning i hamnen . Carsten, Conny och  Anders kollar upp band.   

§ 438. Samverkan för Hanöbukten 

Röjning av skräp längs stränderna är planerat som en aktivitet i vår och Byalaget föreslår 27 eller 28 
april. Ida kollar detta med Tosteberga och på årsmötet annonseras det. 

§ 439. Övrigt 

Carsten föreslår en stadgeändring och styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut om följande 

lydelse av stadgarnas § 13 

 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av en ordförande och lägst sex 
övriga ledamöter, från 
vilka styrelsen utser kassör, sekreterare och vice ordförande. Styrelsen ska ha en sammansättning 
där en majoritet av ledamöterna är bofasta. 
Motivering är att stadgeändringen underlättar valberedningens rekrytering till styrelsen samtidigt som 
procentandelar av antal ledamöter inte resulterar i en exakt fördelning (ex vis 60% av 7 ledamöter blir 
4,2 st, vilket enligt stadgarna ska tolkas som 5 st). 
Sista meningen i nuvarande lydelse utgår eftersom den endast hade relevans vid byalagets bildande. 
 

Ida informerar om att ekskogen på Landön håller på att dö och kommunen ska åtgärda detta under 
hösten i syfte att rädda skogen. 

Conny ska ta kontakt med Trolle Ljungby gods, viltförvaltaren ,för att undersöka om det finns 

möjlighet att ansöka om jakt på skarv, sälar och råkor.  

Kungsbryggan behöver oljas och förslagsvis görs det helgen 27-28 april. Även nya gräsfrön behöver 
sås i vår, inget datum inplanerat för detta.  

 § 440. Datum för nästa styrelsemöte 

Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt på dagordningen. 

§ 441. Mötet avslutas 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat 

 

 

 

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

Vid protokollet Kristina Wahlstedt 



 

 

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

Ordförande Ida Persson       Justeras Conny Gabrielsson 


