
1 
 

Landsorts Byalag Styrelsemöte 

Landsorts Byalag 

 

Årsmöte 2019 
Landsorts byalag  
2019-06-15 i Landsorts kapell 
 

 

 

Deltagarlista finns tillgänglig hos ordförande. 
1. Till mötesordförande valdes Stefan Mothander som hälsade alla välkomna och 

öppnade årsmötet. Punkt 9 och 10 i dagordningen har bytt plats. 
 

2. Till mötessekreterare valdes Charlotta Lindgren Östlund 
 

3. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Karin Furevik och Eva Lind 
 

4. Årsmötets utlysande, mötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst. 
 

5. Ordförande Stefan Mothander ledde parentation och Marianne Jonson tände ljus i 
ljusbäraren över Olle Grinder och Hans Leijon.  En stunds eftertänksamhet följde 
ljuständningen. 
 

6. Föregående årsmötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

7. Verksamhetsberättelse, delades ut och verksamhetsberättelsen bifogas detta 
protokoll. 
 

8. Revisionsberättelse upprättad av Bengt Hökervall, lästes upp av Stefan Mothander 
och bifogas protokollet. Revisorn har gjort vissa noteringar att man bör vidta en viss 
försiktighet med ekonomin. Resultatet diskuterades under mötet. Styrelsen har ansett 
att byalaget haft orimligt mycket pengar på kontot för att vara en förening, och därför 
budgeterat för kultursatsningarna. Att genomföra olika arrangemang har tidigare 
årsmöten beslutat. Styrelsen har noga belyst hur de olika kultursatsningarna ska ske 
under de när kommande åren, och hur medlemmarna skall kunna ta del av olika 
aktiviteter.  
 
Revisorn ger kassören Marianne Jonsson en stor eloge för klanderfritt och noggrant 
arbete. 
 
Marianne informerade att budget för detta år bör vara ett plus minus noll spel.  
Däremot måste vi vara bättre på att påminna om medlemsavgiften. 
Ekonomisk berättelse, Marianne Jonsson redovisade om helårsbeslutet som är 
fastställt, och gick igenom den ekonomiska situationen.  
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9. Val av styrelse, mötet valde enligt valberedningens förslag 
Kassör Marianne Jonsson 2 år omval, 
Ordförande Lisabet Ahlkvist 2 år nyval,  
 
Styrelsen kommer att bestå av 5 personer . 
Ytterligare ett år kvar har  
Sekreterare Charlotta Lindgren Östlund  
Ledamot Britt Olsson  
Ledamot Birgitta Silfver  
 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Marianne Jonsson 19660426-8547 och Lisabet 
Alkvist 19780731-1928 äger var för sig rätt att teckna firman/ föreningen. 
 

11. Val av revisorer 
Till ny revisor valdes Elin Lind 1 år 
Till revisorssuppleant valdes Mattias Miksche 1 år 
Mötet tackade avgående revisor Bengt Hökervall för ett utmärkt arbete. 
 

12.  Val av valberedning 
Eva Lind omvaldes 
Stefan Mothander nyvaldes 
Mötet tackade avgående Marita Scheffer för ett fint arbete. 
 

13. Val av materialförvaltare 
Thor Sundsvik omvaldes på 1 år 
 

14. Val av festkommitté, ingen festkommitté är vald  
styrelsen har diskuterat frågan och har en manual inför midsommarens festligheter. 
Dock ligger det inte på styrelsen att utföra alla moment utan att initiera arbetet. Hittills 
har det alltid funnits hjälpsamma medlemmar som värnar om traditionen, vilket också 
är en nödvändighet om firanden skall kunna genomföras. Marianne menar att 
styrelsen har ett ansvar att påkalla och lägga riktlinjer, så att intresserade kan leda 
och fördela.  
I år finns det både intresserade till midsommar samt sommarfesten. 
 

15.  Inga motioner har inlämnats 
 

16. Medlemsavgiften kvarstår med 100 kronor per vuxen medlem, från 16 år. 
 

17. Information från styrelsen,  
Styrelsen avser att tydliggöra vad som ingår i byalagsavgiften medanslag och/ eller 
meddelanden i brevlådorna. Marianne Jonsson redovisade om den ekonomiska 
situationen och att swish nu finns att tillgå, 1236341788, vid inbetalning av 
medlemsavgift skriv namn i meddelandefältet. Plusgiro finns även 365289-8. 
Ni betalar helst tvättstugan visa swish för att vi ska undvika kontanter. 
 
Midsommarfestligheter är anordnade med levande musik och sedvanligt kaffe och 
lotterier. Birgitta Silver kommer att sälja ”Landsort läser boken” under midsommar.  
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18. Övriga frågor, Åke Svedtilja och Sten E Larsson informerade om bastuprojektet i 

fortet, som har blivit beviljat med 630 000 dock säger länsstyrelsen nej. Överklagande 
har skett med ytterligare avslag. Den 27 juli kommer Mark och Miljödomstolen ta upp 
om prövningsrätt kommer att kunna ges. Det finns en plan B, att bastu på hjul kan få 
användas, eftersom det ej behövs tillstånd för en mobilenhet. Detta alternativ är dock 
inte lika snyggt som fortet. Det mobila alternativet är billigare och i sådana fall måste 
omräkning av ekonomiskt bidrag ske. Projektet fortsätter och ytterligare idéer finns. 
Ärendet kommer att tas i byalagets styrelse när besked kommit gällande prövningen 
och hur planering framöver kan ske.  
Sten E Larsson informerade om att diskussion pågår med fastighetsverket hur vi ska 
kunna röja i byn och runt våra hus. Från Länsstyrelsen håll anser man att det finns 
arter som vuxit sig stark på ön men som inte finns i vår naturliga flora på Landsort. 
Frågan lyftes även om städning av stränder, klippor från plast och diverse. Styrelsen 
tar med sig frågan. Dock uppmanas alla att plocka och kasta bort det skräp som vi 
finner i naturen. Det allt större duvbeståndet och även rävarna diskuterades som 
eventuellt behöver lyftas i framtiden. 
 
 

19. Stefan Mothander tackade för de närvarande för ett fint möte och att man trotsat det 
fina vädret. Mötet avtackade Stefan Mothander som avgående ordförande för ett fint 
arbete under många år, med en applåd. 
 
 
Vid protokollet Landsort 190615 
 
 
 
 
 
 
Charlotta Lindgren Östlund   Stefan Mothander 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Karin Furevik   Eva Lind 
Justerare   Justerare  
  
 
 

 
       
  

 
 


