Protokoll fört vid Landsorts Byalags årsmöte den 22 juli 2007
Inledning: Ordförande Bo Enqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
1. Till mötesordförande valdes Bo Enqvist
2. Till mötessekreterare valdes Carin Bohlin- Bagge
3. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Lennart Bagge
och Margareta Sjöblom- Kriisa
4. Årsmötets stadgeenliga utlysande : Kallelse sattes upp i början av juni. En kuling slet
dock bort den. En ny sattes upp för några dagar sedan. Mötet godtog trots detta
missöde utlysandet.
5. Parentation över medlemmar som avlidit under året: Hans Sjöblom, Anna Greta
Nilsson, Monika Svensson, och Åke Rosèn
6. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna. Ett fel fanns
under punkt 10: Val av styrelse: Kjell Johansson valdes inte vid förra årsmötet utan
hade ett år kvar, Carin Bohlin- Bagge valdes om för två år och nyval: Anders Eriksson
och Christina Liljegren för två år.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse delades ut och en fråga kom upp angående vedkapen,
vi återkommer till den under övriga frågor.
8. Revisorernas berättelse: Hans Backman läste upp den och den godkändes av mötet
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
året.
10. Val av styrelse: Omval för två år: Inger Wallander och Kjell Johansson. Margareta
Sjöblom-Kriisa avgår och tre stycken intresserade finns från valberedningen;
Mattias Miksche, Eva Lind och Marianne Johnsson. Mattias tackar nej under mötet.
Mötet beslutar om sluten omröstning. Eva Lind fick 16 röster och Marianne Johnsson
1 röst. Eva Lind valdes därmed.
11. Val av revisorer: Hans Backman, Ulrika Scheffer och Lars Heikensten har ett år kvar.
12. Val av valberedning: Margareta Sjöblom-Kriisa, Elisabeth Sjöblom och Marie Smith
valdes för ett år.
13. Val av materialförvaltare: Posten är fortfarande vakant. Björn Öberg kvarstår som
förvaltare av vedkapen och klyven.
14. Val av festkommitté: Följande har sagt att de kan fortsätta ett år till:
Johanna Lind, Anna Enqvist Maliniemi, Kari Maliniemi, Marielle Edvinsson,
Hans Edvinsson.
Dessa fem lyssnar med Helene och Andreas Södling, Kerstin och Matthias Fahlin om
de också kan tänka sig att fortsätta.

15. Fastställande av medlemsavgifter beslutades till 50 kr för vuxna
och 10 kr för knattar upp till 15 år
16. Övriga frågor :
Naturstigen börjar växa igen. Anna Enqvist Maliniemi har anmält
sitt intresse att fixa till den . Dan Backman hjälper gärna till med detta också.
Björnlokorna; Styrelsen tackar Lennart Stuxberg för arbetet med att ta bort dessa.
Trädgårdsavfall; man får inte längre lägga detta nedanför fyren längre. Har mötet
några förslag på lösning? En kontakt med arrendatorsföreningen i frågan bör tas anser
mötet, styrelsen får detta i uppdrag.
Kap- och vedklyven, Inger Wallander går igenom reglerna för dessa med den som
vill hyra någon av dessa maskiner. Björn Öberg går sedan igenom hur maskinerna ska
skötas. Instruktioner för utlåningen finns nu även på de båda maskinerna.
Inköp av motorgräsklippare: Mötet beslutade att lämna över beslutet till styrelsen,
som också undersöker möjligheten att få tag på en materialförvaltare.
Uppsnyggning av byn: Önskemål om en gemensam städdag av byn uppkom. Mötet
beslutar att styrelsen anordnar en sådan under hösten.
Militärens arbete på ön: Försvarets arbete med nedrustning av fort o.d. har en paus
sommaren och kommer att fortsätta under hösten .
17. Fyrens tillgänglighet: Önskemål finns att fyren ska vara öppen för allmänheten.
18. Mötet beslutar att styrelsen undersöker med Sjöfartsverket om vad som krävs för att få
tillträde till fyren. Margareta Sjöblom – Kriisa anmälde sitt intresse att ha fyrvisningar.
19. Nya medlemmar: De nya medlemmarna Karin och Bo Furevik hälsades välkomna.
20. Avtackning: Maragreta Sjöblom-Kriisa avtackades för sitt arbete i styrelsen.
21. Mötet avslutas
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