PROTOKOLL
fört vid möte med styrelsen för Luleå Skärgårdsförening
torsdag 8 juni 2017 i Lion Clubs lokaler Sandviksgatan 72 kl 18.30 – 20.30.
Närvarande: Ola Berglund, Lennart Larsson, Jonas Wikström, Tina Gedeborg, Stefan Sjöberg,
Herbert Öqvist, Leif Holmberg, Per Pettersson.
§ 1. Ordf. Tina Gedeborg öppnade mötet
§ 2. Till att förutom ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Holmberg.
§ 3. Dagordningen, som utsänts i förväg, godkändes.
§ 4. Dagens huvudämne var deltagandet i Skärgårdens dag den 17 juni i S. Hamnen.
Styrelsen beslutade att delta i arrangemanget och där framföra föreningens budskap för att om
möjligt värva nya medlemmar.
Därutöver skall försäljning ske av
Laxsmörgåsar, gravade laxskivor på bröd typ Polarkaka med dryck* för 50 Kr.
Stekt strömming på mosbricka, med dryck* för 50 kr
Kaffe med mjölk/socker för 20 kr
Måltidsdryck*, 33 cl, kolsyrad för 20 kr.
*avser kolsyrat bordsvatten i flaska, pris inkl. pant
Föreningen disponerar en yta av 7 x 7 meter inkl. ett marknadsstånd 80 x 200 cm
Bord och övriga möbler, kollas och upplånas/hyrs genom Leif eller Ola.
I ”montern” skall två arbetslag jobba med produktion och försäljning av ovan nämnda produkter,
det ena arbetslaget leds av Ola, det andra av Tina.
De som jobbar skall synas med namnbricka med namn och föreningens namn,
lämpligt antal inköps hos NKV genom Per.
Ola kollar om vi kan samarbeta med Lions betr. kortläsare när kunder inte har kontanter.
Jonas kollar om han kan ordna betalning genom swisch.
Tina köper in en kassalåda för föreningens räkning.
Arbetslagen sammanträffar kl 08.00 på skärgårdsdagen för att vara förberedda vid öppningen kl 11.
Leif levererar ortens lax till Hubbe för graving efter ök om tid och plats. 6-10 kg.
Leif/Per tar kontakt med BD Fisk för inköp av strömmingsfiléer, ca 10 kg.
Tina och Kaja/Hubbe ordnar med inköp av kryddor, servetter m.m. som behövs, Ej att förglömma
latex/engångshandskar för de som arbetar med maten.
Hubbe/Tina/Kaja/Stefan hjälps åt med att producera skyltar och annat informationsmaterial.
§ 5. Beslutade att undersöka priser etc. för en skärgårdsresa med ”strandhugg” med information om
sevärdheter den 12 aug. Leif tar nödvändiga kontakter med rederier och F 21 för ett ev. besök vid
F 21:s skjutfält på Junkön. Övriga ombeds att komma med förslag på andra angöringar
om hamnförhållandena inte är lämpliga på Junkön.
§ 6. Vi har mycket dålig information om Riksförbundets verksamhet, förutom att vi betalar årlig
medlemsavgift. Har redan bjudit in SRF:s nye ordförande Sune Fogelström från Möja, till
vår skärgårdsfest och han har tackat Ja. Ett sätt att förbättra relationerna mellan medlemsförening
och riksförbund.
§ 7. Beslutade att i första hand när det gäller medlem i Luleå byaforum, tillfråga valberedningens
förslag, Mats Karlsson. Tina fick uppdraget. Om han skulle tacka nej så skall styrelsen vid nästa

möte besluta om annan ledamot som skall representera skärgårdsbefolkningen. En person har
uttalat intresse.
§ 8. Leader. Tina har varit på ett möte och är tillsammans med många mötesdeltagare tveksam om
nuvarande leaderprojekt pga knepig administration kan leda till positiv skärgårdsutveckling.
Hon meddelade att en grupp skärgårdsbor skall sammanträffa med representanter för fritidsförvaltningen betr. kommande förfallstrafik den 14 juni.
§ 9. Styrelsen välkomnade au:s förslag att ”väcka upp” ÖKTUELLT från de döda. Hubbe har meddelat
att han efterlyser ideer till artiklar, gärna med möjligheter till debatt som naturligtvis skall
handla om skärgårdsbornas (fast- och deltidsboende) livsmöjligheter. Under mötet framkom flera
förslag till artiklar. (Finns ett antal blivande skjutjärnsjournalister i styrelsen?).
§ 10. Några kortfattade berättelser framkom. Vi konstaterade att representanter för
Kunoön
Kallaxön
Bergön
Altappen/Lövgrundet m. fl
Kälkholmen
Storbrändön
Hindersön
Småskär
Brändöskär
Junkön
saknade deltagare.
Några få hade anmält giltigt förhinder (deltagande i IS-terroristanfall, egen begravning, tjvuvfiske
på djupt vatten, bommat vid skott på säl, härligt väder för grillfest, låtsas vara inbjuden till
nobelfestliknande evenemang.) Övriga bara uteblev! Därför få berättelser.
§ 11. Till ny medlem i arbetsutskottet valdes Åke Åström, web-master på Kunoön
§ 13. Beslutade att nästa au-möte förläggs till 2 augusti hos Tina i stan
Nästa styrelsemöte förläggs till måndag 7 augusti och informellt styrelsemöte (som vanligt)
till skärgårdsfesten.
§ 14. Ordföranden förklarade sitt första styrelsemöte som ordförande som avslutat och framförde sitt
tack till deltagarna och Luleå Lions club för hyra av lokal..

Herbert ”Hubbe” Öqvist, sekr.

Tina Gedeborg, ordf.

Leif Holmberg, justeringsman

