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1. Till mötesordförande valdes ordförande Stefan Mothander som hälsade alla
välkomna och öppnade årsmötet.
2. Till mötessekreterare valdes Charlotta Lindgren Östlund
3. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Karin Furevik och Gunilla Olsson
4. Årsmötets utlysande, mötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst.
5. Ordförande Stefan Mothander ledde parentation och tände ljus i ljusbäraren över
Roland Westlund som avled under 2018. En stunds eftertänksamhet följde
ljuständningen.
6. Föregående årsmötesprotokoll, var ett informationsmötesprotokoll för 2017 som lades
till handlingarna.
7. Verksamhetsberättelse, Stefan läste upp verksamhetsberättelsen för 2016–2018.
Verksamhetsåret för byalaget följer kalenderåret. Verksamhetsberättelsen bifogas
protokollet.
8. Ekonomisk berättelse, Marianne Jonsson redovisade om helårsbeslutet gällande
räkenskapsåret, som är fastställt, Marianne gick igenom den ekonomiska situationen.
Marianne berättade även om swich, som nu endast saknar en smärre komplettering
för att kunna användas.
Revisorernas berättelse för 18 månader lästes upp av Stefan Mothander.
Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen.
Bengt Hökervall lämnade synpunkter som revisor, gällande stadgarna, som börjar bli
ålderdomliga. Total stadgegenomgång bör göras av styrelsen. Även framkom
önskemål att årsmötet bör läggas så tidigt som möjligt, dock ska hänsyn tas att så
många som möjligt skall kunna delta i mötet. Kallelse med dagordning bör läggas ut i
de sociala medierna som komplement. Bengt påminde även årsmötet om GDPR.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen, mötet fastställer resultat och balansräkning och beviljar
styrelsen ansvarsfrihet till styrelsen. Marianne Jonsson 660426-8547 och Stefan
Mothander 550212-0339 äger var för sig rätt att teckna firman/ föreningen.
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10. Val av styrelse för kalenderåret 2018. Mötet följde valberedningens förslag
Nyval på 2 år Britt Olsson
Omval på 2 år Charlotta Lindgren Östlund sekreterare
Omval på 2 år Birgitta Silver ledamot
Omval på 2 år Lisabet Ahlqvist ledamot
11. Till revisorer omvaldes på 1 år Bengt Hökervall och Mattias Miksche
12. Till valberedning på 1 år omvaldes Marita Scheffer och Eva Lind
13. Till materialförvaltare omvaldes på 1 år Thor Sundsvik
14. Val av festkommitté, inga kandidater. Styrelsen har i år styrt upp firandet och kommer
att diskutera denna fråga vidare.
15. Inga motioner har inkommit
16. Fastställande av medlemsavgift, vuxen 100 kronor och avgiftsfritt upp till 16 år.
17. Information från styrelsen,
Birgitta Silver informerade om olika kulturevent som kommer att ske under sommaren
samt att Öja teatern som uppträder 14-15/7. Sommarprogram kommer att
presenteras.
Saltbodens avtal togs upp och skall ses över.
Tvättstugans avloppsrör skall bytas ut
Trampolinen på Landsorts Riviera ska repareras till sommaren.
Viktigt att alla betalar in sin medlemsavgift, som är oförändrad ytterligare ett år.
Vagnbeståndet är välskött.
Stefan och styrelsen tackade i verksamhetsberättelsen (se bilaga), alla som på olika
sätt bidragit till byalagets arbete.
18. Övriga frågor
a. Åke Svedtilja informerade om Bastuprojektet, Fastighetsverket har gett tillstånd att
göra en bastu i fortet bakom Boulebanan. Fortets exteriör kommer inte att ändras. EU
pengar sökes och projektet tidsram ses på c: a 5 år. Handlingarna skall snart sändas
in till Länsstyrelsen. Åke berättade även om proceduren runt ansökan av Eu pengar.
b. Åke tar gärna emot mailadresser till LSMC, Landsort Sjö och miljöCentrum för att
få en mer fullständig informationslista för vidarebefordran av viktig information. Detta
är av vikt för samtliga som bor/ vistas kontinuerligt på Öja.
c. Lennart Stuxberg informerade att sopor inte ska läggas utanför containrar som är
avsedda för hushållssopor i Norrhamn. Var och en ansvarar för sina egna sopor.
Mötet beslutade att detta lyfts i Facebookgruppen.
d. Lennart Stuxberg informerade att eldningsplatsen nedanför fyren, endast är till för
LSMC och det är endast Lennart som har tillstånd att elda. Dessutom är platsen
endast avsedd för trädgårdsavfall, inget byggmaterial, impregnerat trä eller
hushållssopor. Byalaget sätter samman en skrivning som Lennart får se över innan
den kommuniceras ut samt lyfter densamme till arrendatorsföreningen.
e. Lennart lyfte även att Landsort.com kan nyttjas som ett ypperligt medie för
information.
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f. Stefan tackade de avgående styrelsemedlemmarna, Axel Liljegren och Margaretha
Fransson för ett fint styrelsearbete.
19. Stefan Mothander avslutade mötet och tackade alla deltagare som trotsat det
underbara vädret och kommit till mötet.
Vid protokollet dag som ovan
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