Protokoll fört vid Landsorts Byalags årsmöte den 30 juli 2006
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet som i år var det sextionde
efter bildandet av Byalaget 1946.
1. Bo Engqvist valdes till mötesordförande.
2. Astrid Liljegren valdes till mötessekreterare.
3. Marie Smith och Lennart Stuxberg valdes att justera dagens protokoll samt
att vara rösträknare.
4. Årsmötets utlysande godkändes.
5. Parentation över under året avlidna : Erik Söderman.
6. Föregående årsmötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes. Inga frågor eller synpunkter uppkom.
8. Hans Backman läste upp revisorernas berättelse som godkändes.
9. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Val av styrelse. Bo Engqvist omvaldes till ordförande på 2 år. Omval av Christina
Liljegren och Kjell Johansson, nyval av Anders Eriksson på 2 år.
11. Val av revisorer. Hans Backman, Ulrica Scheffer och Lars Heikensten omvaldes.
12. Val av valberedning. Omval av Marita Scheffer . Nyval Birgitta Guldevall och Eva
Warghammar.
13. Val av materialförvaltare. Inte heller i år finns det någon intresserad så platsen är
vakant. Emellertid ansvarar Björn Öberg för utlåning av vedkap och -klyv, i samverkan
med kassören, Inger Wallander.
14. Val av festkommitté. Marielle och Hans Edvinsson, Anna Engqvist-Maliniemi, Kari
Maliniemi, Sandra Schumacher, Ulrica Scheffer. Johanna Lind hjälper till på plats.
15. Motioner. Inga motioner har inkommit.
16. Medlemsavgiften blir oförändrad.
17. Övriga frågor.
Brännplatsen. Endast trädgårdsavfall får läggas på brännplatsen 100 meter söder om
fyren. Allt annat ska gå med grovsoporna.
Inköp. Styrelsen har beslutat om inköp av 3 nya kärror, 5 bord och nya stolar till tälten.
Röja på Öja. Inget datum är fastställt ännu. Lars Lundgren ska kontaktas i frågan.

Affären. Larra och Maria Jonsson har kontrakt till 31:a mars. Byalaget kan börja
reparationerna från 1:a sept. Från 1:a april kan man få hyra affären.
Årsmötet sprider ut att den är ledig.
Utbyte med Torö byalag. Ett möte mellan ordförandena kommer att hållas under
hösten.
Bokning. Planera bokningen av vedkap och klyv i god tid så Björn hinner instruera. Det
är en viktig säkerhetsfråga som måste iakttas av alla som hyr utrustningen.
Minneslund. Kjell Johansson redovisade svaren på enkäten. 116 svar. 55 positiva, även
att hjälpa till med skötsel. 56 har inget emot och 5 negativa. Saltmars backe mest
populära plats. Årsmötet beslutade att gå vidare med frågan, och be de positiva komma
med vidare förslag på lösning.
Förråd. Vi har fått tillgång till ett uppvärmt förråd i fyrbacken tillsammans med
Landsortstrafiken där kan vi förvara fuktkänsligt material.
Anslagstavla. Ny anslagstavla är beställd och ska sitta på affären.
Uppsnyggning. Önskemål framkom att byalaget tillsammans med arrendeföreningen
skickar en skrivelse till fastighetsverket om uppsnyggning på ön.
Båtar på land. Önskemål framkom också om att få bort alla båtar som ligger på land
hela sommaren. Det gäller även alla bockar o.d. som står och skräpar lite här och var .
Per Lind åtar sig att formulera en skrivelse att skicka ut.
Festkommittén. Festkommittén önskade hjälp med nedplockningen av tälten och
iordningställande av dansbanan efter sommarfesten. (90 personer åt nere i Österhamn).
Den 26 aug. blir det kräft- och skaldjursfest på Hamntorget.
Ordförande avslutade mötet och tackade den avgående festkommittén och avgående
styrelseledamoten Bernt Södling för väl genomförda insatser för Byalaget samt välkomnade
hans efterträdare Anders Ericson till styrelsearbetet och, såsom nya byalagsmedlemmar,
Mattias och Helen Mischke med familj, vilka har köpt Per Svenssons hus.
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