Protokoll för Landsorts byalags årsmöte lördagen den 20 augusti 2016
Närvarande: Marianne Jonsson, Margaretha Sjöblom‐Kriisa, Carin Bohlin‐Bagge, Christina
Liljegren, Eva Lind, Per Johansson, Anders Ericson, Axel Liljegren, Karin Furevik, Lisabet
Ahlquist, Berndt Södling, Stefan Mothander, Birgitta Silfver.
1. Till mötesordförande väljs Stefan Mothander.
2. Till mötessekreterare väljs Birgitta Silfver.
3. Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Eva Lind, Margaretha Sjöblom‐ Kriisa, Carin
Bohlin‐Bagge (halvtid).
4. Årsmötets utlysande förklaras vara stadgeenligt.
5. Parentation för två av Byalagets under året avlidna medlemmar: Barbro Seving och
Elisabeth Sjöblom. Ordförande tänder två ljus och en tyst minut hålls.
6. Föregående årsmötesprotokoll läses upp av ordföranden.
7. Verksamhetsberättelsen för året 2015 07 01 – 2016 06 30. Ordföranden går igenom
de frågor som styrelsen behandlat under året: Handelsboden, grovsopor,
hjärtstartaren, tvättstugan, Agenda Landsort, kultursommar, parkeringen vid
Ankarudden, festkommitté, Öjavallen, transportkärror, trampolin, badstege, livboj,
Öjaleden, korset på pestkyrkogården, bastuprojektet, minneslund, hedersmedlem (för
närmare redogörelse se verksamhetsberättelse).
Påpekas att trasiga kärror ska ställas hos Margaretha Sjöblom för genomgång. Den
som anlitar hantverkare ska se till att kärrorna ställs tillbaka efter nyttjandet.
8. Revisionsberättelsen, som tillstyrker att årsmötet fastställer resultat och
balansräkning och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret, lästes upp av
byalagets kassör Marianne Jonsson. Marianne gav kommentarer till årets budget och
förklarade anledning till det något lägre resultatet jämfört med föregående år. Frågan
om brutet verksamhetsår diskuterades av mötet (väckt av revisorn i samtal med
kassör). Åsikter för och emot finns. Beslutas att den nya styrelsen får bestämma om
eventuell förlängning av verksamhetsåret. Frågan ska tas upp i mail till övriga
medlemmar så att dessa ges en chans att lämna synpunkter. Medlemsavgift
diskuterades men hänförs i detta protokoll till punkt 16.
9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
10. Valberedningen består av Marita Schaffer, Eva Lind och Carl Sandberg. Eva Glauman
avgår ur styrelsen men ingen nytillkommen ledamot föreslås av valberedningen.
Styrelsen består under nästa år av sju personer vilket anses vara tillräckligt många.
Stefan Mothander omväljs på två år, Marianne Jansson omväljs på ett år.
11. Revisor Bengt Hökervall och suppleant Mattias Mitsche kvarstår och väljs.
12. Valberedning: Carl Sandberg avgår. Marita Schaffer och Eva Lind kvarstår. Eva
Glauman kommer att tillfrågas om deltagande i gruppen.
13. Materialförvaltare: Thor Sundsvik kvarstår. Behöver ha någon annan som klipper
fotbollsplanen i början av sommaren.

14. Till festkommitté för midsommarfesten väljs Marita Scheffer, för sommarfesten väljs
Jimmy Wanquist. Dessa väljer i sin tur personer som bistår i arbetet.
15. Två motioner har inkommit till årsmötet. Den första motionen ingiven av Per Lind
påtalar behovet av iordningsställande av skylten ”Storhamn” samt bänken vid början
av Saltmars backe. Beslutas att fastighetsverket ska tillfrågas om detta. Styrelsen
ansvarar.
Den andra motionen författad av Sten E. Larsson, ”Öja blir snart som Möja” ansåg
mötet vara ett alltför stort projekt för att drivas av Byalaget. Det är snare en
markägarfråga. Önskemålen behöver även konkretiseras. Beslutas att om
motionslämnaren går vidare med sin motion i form av skrivelse till markägaren är
Byalaget villigt att stå med som undertecknare. Det påpekades att ”Röja på Öja”
återuppstår i november, vilket delvis kan bidra till att hålla efter växtligheten, vilket
motionen handlar om.
16. Fastställande av medlemsavgift. Beslutas att höja medlemsavgiften till 100
kronor/vuxen. För barn (upp till arton år) tas ingen avgift ut.
En tydlig anmaning att betala ska göras via facebook ‐grupperna samt genom lappar i
befintliga brevlådor, möjlighet att betala via ”swish” kommer att finnas.
17. Information från styrelsen:
Axel Liljegren har innevarande sommar sett över korset på pestkyrkogården. Det ska
restaureras ytterligare med hjälp av kopparplåt. Byalaget står för kostnaderna.
Lisabet Ahlqvist och Axel Liljegren har stått för/skapat en musiklista till sommarfesten.
Högtalaranläggning har prövats på plats. Behovet av musiker vid sommarfesten är
därmed inte längre lika stort. Byalagets kulturpåhitt sommaren 2015 och sommaren
2016 redovisades. Konstaterades att en grund är lagd och att aktiviteter med fördel
kan återkomma.
18. Jack Kriisas visning av Batteri Ersta kommer i fortsättningen av avgiftsbeläggas för alla.
Berndt Södling framförde synpunkter på förvaring av Byalagets tillhörigheter i
anvisade bodar. Vad som förvaras i varmförråd bör ses över och minimeras.
Ordförande berättade om Bellmankör‐ internat på Landsort och en öppen konsert
nästkommande söndag 28 augusti.

Dag som ovan:

/Birgitta Silfver/
Sekreterare

/Margareta Sjöblom‐Kriisa/
Justerare

/Stefan Mothander/
Ordförande

/Eva Lind/
Justerare

/Carin Bohlin‐Bagge/
Justerare

