Postadress: Landsort, 149 95 Nynäshamn

Protokoll årsmöte 20110731
i Sommarmatsalen på Landsort
Före mötets öppnande talade ordförande Stefan Mothander om Landsort, dess byalag, skillnader
mellan de olika intresseföreningarna på ön samt vikten av god kommunikation mellan dessa.
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2.
3.
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Till mötesordförande valdes Stefan Mothander.
Magnus Ekman valdes till sekreterare för årsmötet.
Justeringsmän och tillika rösträknare: Anne Seving och Mathias Miksche.
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst via anslag 1/7 på anslagstavlor i Öster-och Västerhamnar.
Mötet hedrade, med en stunds tystnad, Inger Lundqvist och Bo Karlström, som avlidit under
verksamhetsåret.
6. Föregående årsmötesprotokoll: Mötesordföranden läste upp valda delar av föregående
årsmötesprotokoll. Bland annat berördes smärre ändringar av byalagets stadgar och
kommunens eventuella stöd avseende uppförandet av statyn till Albert Holms minne. Från
föregående års ”övriga frågor” diskuterades kort bastuprojektet, Albert Holms minne och
betongfundament i ”Skolviken”. Angående fundamenten har Pelle Lind begärt skrivelse från
militären som bekräftelse på att de en gång i tiden har uppfört dessa.Noterades att Pelle Lind
önskar ta upp frågan om båtuppläggning under punkt 18, övriga frågor.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen föredrogs av
mötesordföranden. Vid den ekonomiska genomgången av Byalagets verksamhet
konstaterades att föreningen har 317 betalande medlemmar, föregående år 267.
8. Revisorernas berättelse: Ulrika Scheffer gick igenom revisionsberättelsen och
konstaterade att ett smärre minusresultat ”på papperet” för året, efter vissa justeringar för
Handelsbodens hyra och lånet till bastuprojektet, kan vändas till ett plusresultat.Stämman
ansåg sig nöjd med den ekonomiska rapporten samt revisionsberättelsen.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Årsstämmans uppfattning var att styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 20100701 – 20110630.
10. Val av styrelse: Till styrelsen valdes, med stämmans godkännande, Karl Sandberg, Eva
Lind och Charlotte Lindgren-Östlund för omval samt Emil Lindell för nyval för en period av
två år. Stefan Mothander, Magnus Ekman och Arvid Öhman sitter kvar ytterligare ett år.
11. Val av revisorer: Valberedningen föreslog sittande, Ulrika Scheffer och Hans Backman, för
omval samt Mathias Miksche som ersättare, vilket stämman enhälligt accepterade.
12. Val av valberedning: Marita Scheffer och Bo Furevik föreslogs och valdes enhälligt av
stämman.
13. Val av materialförvaltare: Bo Engqvist valdes av stämman med acklamation.
14. Val av festkommitté: Valberedningens digra rekryteringsförsök gav följande: Hanna
Stuxberg, David Bagge, Lena Falk, Carina Liljegren- Trygg och Lena Sundvik. Flera
kommittémedlemmar rekommenderades och festkommittén får, om så behövs, rekrytera
under året. Hanna Stuxberg utsågs till sammankallande.
15. Fastställande av medlemsavgift: Stämman beslutade att avgiften bibehålls på nuvarande
nivå, alltså SEK50 för vuxna och SEK10 för knattar, upp till 16 år.
16. Information från styrelsen: Styrelsen gav Bastuamiralen Sten E. Larsson förlängt uppdrag
för pågående bastuprojekt; Införskaffande av hjärtstartare(defibrillator) kan eventuellt
komma att finansieras genom en förhöjd årsavgift från medlemmarna under ett år. Frågan
om bidrag från Landstinget eller Hjärt-och Lungfonden berördes. Stämman gav styrelsen
frihet att införskaffa nämnda apparatur; Vattenföreningens ordförande Håkan Ahlqvist har

informerat om att en VA-kommitté bör utses för kontroll och informationsinsamlande i den
under nästa år nya situationen med SFV som huvudman för VA, då Landsorts VA-förening
läggs ned. Förslaget om kommitténs sammansättning är två representanter från
Arrendatorsföreningen och en representant från Byalaget. Styrelsen för byalaget gavs
uppdraget att utse representanten från Byalaget; En vädjan från styrelsen framfördes att
hastighetsbegränsningen, max 30km/tim på ön och i byn, bör respekteras av alla som
framför fordon av något slag; Konstaterades att tidigare har byalaget ordnat med årlig
städning av ön, vilket styrelsen tycker inte längre behövs, då alla alltid hjälps åt att hålla det
snyggt omkring sig!!; Injudan har kommit till Skärgårdsting 27/8; Kapellet på Landsort är
en vägkyrka, som ständigt står öppen och kan, efter förfrågan hos Ösmo Församling,
användas för där lämplig verksamhet.
17. Övriga frågor: Båtuppläggning: Pelle Lind redovisade synpunkter om att SFV har påpekat
att båtar inte skall ligga på land på samma plats i byn år efter år. Detta bör framföras till
berörda.SFV, Arrendatorsföreningen och Byalaget kommer att vidta åtgärder inför
grovsopsstäddagen i september. Elisabeth Sjöblom bad att Byalaget i vanlig ordning ordnar
med transport till grovsopsfärjan i Norrhamn; Bastuprojektet diskuterades och
konstaterades att, vid ett särskilt möte i Kapellet under ledning av ansvarig Sten E. Larsson,
den tänkta placeringen av bastun i Norrhålet mötte ett visst motstånd bland de församlade.
Ny alternativ placering söder över mot ”Skithusviken”diskuterades. Konstaterades att
projektet fortsätter. Byalaget har lånat ut SEK10000 till projektet och intresserade enskilda
har satsat SEK500 per person.; På badplatsens bryggor och trampolin bör halkskydd
monteras; Dansbanans ”scenhus” i Österhamn bör ommålas exteriört; trasiga bänkar har
förtjänstfullt renoverats av Christer Liljegren; Vattenpumpen vid Leijon är trög – Byalaget
hänskjuter frågan till vattenföreningen.
18. Mötet avslutades och ordföranden tackade de församlade för visat intresse för Byalagets
angelägenheter.
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