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1. Sammanträdet öppnades av Stefan Mothander som hälsade välkommen
2. Stefan M informerade om det förändrade räkenskapsåret och att detta
informationsmöte lades in eftersom ordinarie årsmöte sker runt påsk 2018.
3. Marianne Jonsson informerade att byalagets kassa är c:a 75.000 kronor. Det är
endast ett fåtal som betalat in medlemsavgiften för 2017. Nuvarande avgift är 100/
vuxen. Avgiften tas ut från 18 år. Nytt avtal är tecknat med Hanna Wallander för
Saltboden på 2 år. En smärre hyresavgift har skett, ny avgift är 28 000 kronor/ år.
Kostnader som byalagets styrelse räknat med är vissa renoveringar på Saltboden
samt trivselaktiviteter.
4. Stefan ledde en parentation över medlemmar som avlidit och kommit byalagets
styrelse till kännedom. Mötet hade en tyst minut över Arthur Hultling, Ulf Öman, Per
Lindh.
5. Festkommitténs sammankallande är Marita Scheffer. Som planerar och samordnar
inför Midsommarfirandet. Sommarfesten kommer att följas upp lite närmare i tid.

6. Aktiviteter som är planerade eller tänkta under sommaren på Landsort
Kulturaktiviteter
Birgitta Silver berättade om programmet som finns:
Midsommarfesten
Ett skepp kommer lastat med visor från när och fjärran, både för vuxna och barn
Ole kommer att berätta om sina skulpturer med start i hans verkstad.
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Improvisationsteater både för barn och därefter med vuxna
Landsort läser, hemlig bok. Säljs vid midsommarfesten
Berättarafton, kommer eventuellt att fortsätta. En artikel om Kvinnorna på Väntans ö
ur en damtidning från 40-talet är utgångspunkten.
Christ och Kay från fågelstationen vill gärna berätta och visa bilder/ film, på
vandrarhemmet/ fågelstationen.
”Landsort äter”, är en ide vi vill kopiera från Bromma, där man äter hos varandra.
Träffa människor man kanske inte är hos i vanliga fall.
Kör kväll i september med konsert.
Gunilla berättade på möte att det blir ytterligare två körhelger.
Hattar på sommarfesten kollas fortfarande upp.
7. Fråga kom upp om brevlådorna
Beslut att ny allmän brevlåda ska inköpas och att överliggaren ska kontrolleras och
eventuellt åtgärdas.
8. Fråga kom upp om kärrorna
Eventuellt bör det budgeteras för en ytterligare kärra inför nästa säsong.
9. Glasigloo
Fastighetsverket undersöker om det kan inköpas en ny maskin för att kunna tömma
glasigloo. Byalaget kontaktar arrendatorsföreningen i denna fråga. Positivt om många
ringer och efterfrågar denna tjänst. Anders Backman har en kontaktperson som han
kommer att förmedla till byalagets styrelse.
10. Stefan tackade mötesdeltagarna för visat intresse, önskade trevlig sommar och
avslutade mötet.

Vid protokollet

Charlotta Lindgren Östlund
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