Protokoll fört vid Landsorts Byalags årsmöte den 31 juli 2004
1. Ordförande öppnar mötet och önskar välkomna.
2. Val av orförande - Bo Engqvist
3. Val av mötessekreterare - Carin Bohlin-Bagge
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
- Anders Eriksson och Hans Backman
5. Årsmötets stadgeenliga utlysande godkännes.
6. Parentation över under året avlidna medlemmar:
Yvonne Leijon, Gun Engström och Margit Rindebo.
7. Föregående mötesprotokoll - rubrikerna läses upp och därmed lämnas det till
handlingarna.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes igenom och någon undrade om tvättmaskinen
ska kopplas in på sötvatten,
vilket ska ske så fort som möjligt.
9. Revisorernas berättelse läses upp av Hans Backman och godkändes.
10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av mötesdeltagarna.
11. Val av styrelse:
Bo Engqvist - omvald ordförande på två år
Bernt Södling - omvald ledamot på två år
Carin Bohlin-Bagge - omvald ledamot på två år
Christina Liljegren - nyvald ledamot på två år
12. Val av revisorer:
Hans Backman - omvald på ett år, sammankallande
Arthur Hultling - omvald på ett år
Lars Heikensten - omvald som revisorersättare
13. Val av valberedning:
Lasse Svadängs och Marita Scheffer valdes på ett år. Ev. även Monika Jonsson,
styrelsen kontaktar henne angående detta.
14. Val av materialförvaltare:
Valberedningen har inte lyckats hitta någon som är intresserad.
15. Val av förvaltare av vedkapen:
Till detta valdes Björn Öberg.
Den gamla vedkapen är inte säker. Något måste göras. Reparation eller inköp av en
ny? Efter diskussioner beslutas
att en ny vedkap ska inhandlas. Kostnad ca 6000 kr.

16. Val av festkomitté:
Lisabeth Ahlkvist och Emil Lindell- omvald
Tomas Backman - omvald
Bengt Hökervall - nyvald
Eva Warghammar - nyval
Emma Heikensten - nyval
Kalle Heikensten - nyval
Sofia Seving - nyval
Dag Hackelsjö - nyval
Mia Hackelsjö - nyval
17. Inga motioner har inkommit.
18. Fastställande av medlemsavgiften till
50 kr för vuxen och 10 kr för knatte t o m 15 år.
19. Övriga frågor:
Minneslunden: Kjell Johansson redogjorde för läget just nu. Fastighetsverket har
beviljat att mark överlåtes. De vill ha vidare information om var den tänkt ligga.
Pestkyrkogården är ett förslag på plats. Kyrkorådet kontaktades angående detta. Mötet
diskuterade även andra platser. Styrelsen arbetar vidare med denna fråga tillsammans
med Eva Lind och Christina Liljegren.
Björnlokorna vid vandrarhemmet bör tas bort. Fastighetsverket kontaktas ang. detta.
Gatlamporna är mycket smutsiga - Vem är ansvarig för dessa? Fastighetsverket
kontaktas även om detta.
Önskemål finns om att Lasse Wallin ställer fram vagnen för trädgårdsavfall igen.
Samråd tas med arrendatorföreningen ang. kostnad för denna tjänst.
En ny städdag kommer att anordnas i anslutning till grovsophämtningen i höst.
Waxholstrafiken fungerar mycket bra sedan båtmännen tagit över den. Detta bör
framföras på något sätt av styrelsen.
Avloppsvatten har släppts ut direkt i havet. Detta hände 27/7 enligt Mats Mothander
som såg en tankbil tömma sitt innehåll rätt ur i vattnet inte långt ifrån
färskvattenintaget. Styrelsen undersöker detta med Per Svenssen.
20. Mötet avslutas och ordförande tackar avgående styrelsemedlemmar och hälsar de nya
välkomna. Ett tack även till alla mötesdeltagare.
Till sist: Ha en fortsatt trevlig sommar!
Vid datorn, Nynäshamn 040803
Carin Bagge-Bohlin
Justeras: Anders Eriksson och Hans Backman

