Protokoll fört vid Landsorts byalags årsmöte den 30 juli 2005
Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna.
1. Val av mötesordförande - Margaretha Sjöblom – Kriisa
2. Val av mötessekreterare - Carin Bohlin – Bagge
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare - Lars Svadängs och Bernt Södling
4. Årsmötets stadgeenliga utlysande godkändes
5. Parentation över under året avlidna medlemmar: Stina Bandholt, Inga Larsson
och Ma Seving
6. Föregående mötesprotokoll : Carin Bohlin – Bagge redogjorde i korthet protokollet
och det lämnades därmed till handlingarna.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes igenom och regelverket för vedkapen och
vedklyven gicks igenom. Dessa fanns även upptryckta till medlemmarna på mötet.
Luftkompressorn förvaras i byalagets tvättstuga.
Minneslunden: Kjell Johansson redogjorde för dagsläget. Kyrkoherde Flodin i Ösmo
församling har givit muntligt löfte om medgivande till en minneslund. Inga kostnader
ska dock finnas för församlingen utan en stiftelse måste bildas som har ansvar för
skötsel mm. Det innebär en del kostnader i bildandet av stiftelsen. Det krävs ett kapital
av ca. 30 000-50 000 kr. Beslut : Styrelsen skickar ut information och en enkät till
medlemmarna för att undersöka intresset av en minneslund på Landsort.
Allmän städdag: Den 17 september är det dags att städa byn igen .
Handelsboden: Taket ska renoveras i höst. Anbud tas in från lokala snickare.
Sortimentet bör utökas i affären var ett önskemål från medlemmarna på mötet.
Kapellet: En skrivelse har skickats till Ösmo/Torö Kyrkliga Samfällighet med tack för
fint utfört arbete i samband med målningen av kapellet. Det behövs städas och rensas
ogräs runt kapellet och förslaget från mötet är att detta görs på städdagen den 17
september. Invändig städning av kapellet ska ske av kyrkoförvaltningen. Styrelsen får
i uppdrag att ta kontakt med dem i frågan eftersom städningen inte har skett som
önskvärt.
8. Revisorernas berättelse lästes upp av Hans Backman och godkändes.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötesdeltagarna
10. Val av styrelse- tre ledamöter: Mötet väljer följande enligt valberedningen
Marita Scheffer och Lars Svadängs förslag:
Kjell Johansson omval för två år
Margaretha Sjöblom Kriisa omval för två år
Inger Wallander omval för två år

11. Val av revisorer: Hans Backman – omval på ett år
Ulrika Scheffer – nyval på ett år
Lars Heikensten – omval (revisorsersättare)
12. Val av valberedning: Marita Scheffer, Bengt Hökervall och Lars Svadängs
valdes på ett år.
13. Val av materialförvaltare: Valberedningen har inte lyckats hitta någon intresserad.
14. Val av festkommitté: Lars Svadängs, Lisa Hackelsjö, Dag Hackelsjö, Bengt
Hökervall, Marita Scheffer, Mia Schumacher, Monika Jonsson, Ulrika Scheffer,
Tomas Backman, Ann Seving, Johanna Lind, Sandra Schumacher, Åsa Hackelsjö
och Peter Rosén.
15. Inga motioner har inkommit
16. Fastställande av medlemsavgiften till 50kr för vuxna och 10 för knattar t.o.m. 15 år.
Vi är för närvarande 240 vuxna och 76 knattar i byalaget.
17. Övriga frågor:
Björnlokorna på södra delen av ön: Fastighetsverket och miljöförvaltningen i
kommunen kontaktas i frågan. Styrelsen fick detta uppdrag av mötet.
Kärrorna: Nya skyltar sätts upp i hamnarna. Styrelsen pratar med affärsidkarna på ön
om att få sätta upp skyltar med information om kärrorna hos dem.
Aktiviteter: Fotbollsmålen i Bredmar bör ses över och ev. skickas med grovsoporna.
Det finns intresse av inköp av basketmål. Margaretha Sjöblom-Kriisa undersöker
kostnader.
Partytält: Finns intresse för inköp? Bengt Hökervall får i uppgift att undersöka vad
som finns på marknaden och lämnar sedan informationen till styrelsen som tar beslut
om inköp eller ej.
18. Mötet avslutas.
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