
PROTOKOLL 
fört vid styrelsemöte med styrelsen och andra förtroendevalda i Luleå 
skärgårdsförening den 7 augusti 2017 i Lions Clubs lokaler i Luleå. 
 
Närvarande… 
Ordinarie styrelsemedlemmar: Johnny Stålarm, Leif Holmberg, Herbert Öqvist, Åke 
Åström, Lars Lund och Lennart Pettersson 
Ersättande styrelsemedlemmar: Kjell Eriksson, Stefan Sjöberg, Per Pettersson, 
Lennart Larsson. 
Adjungerade styrelsemedlemmar: Ann Jonsson, Tina Gedeborg 
 
Övriga förtroendevalda: Lotta Sundling 
 
Följande hade anmält förhinder: Ola Berglund (ord.), Jonas W (adj.) Jan Skott (ers.) 
Lars-Göran Karlsson. 
 
1. Tina G. öppnade mötet och uttryckte glädje över det stora antalet deltagare. 
    Innan frågan om godkännande av dagordning behandlades, uttryckte Kjell 
Eriksson tveksamhet om ersättare skall anses som personlig ersättare eller om en 
närvarande ersättare från en ö kan vid mötet ersätta en icke närvarande 
styrelsemedlem från en annan ö. Vi noterade att stadgarna är oklara men att 
andemeningen vid stadgarnas utformning var att ersättare skulle vara personlig. I 
samma stund kom frågan om rösträtt upp. Även här är stadgarna oklara, men 
historiskt har alltid ersättare kallats till och haft rösträtt vid styrelsemöten. Så även 
adjungerade styrelseledamöter.  
Till styrelsemötena inbjuds även övriga förtroendevalda (revisorer, valberedning,  
med flera), dock utan rösträtt. Även här är stadgarna oklara. 
Med iakttagande av detta kunde styrelsen konstatera att enligt stadgarna var 
styrelsen icke beslutsför vid förra styrelsemötet och därför gäller ej de beslut som 
togs vid detta tillfälle. Sunt förnuft måste gälla och mötets beslut måste accepteras i 
tillämpliga delar. 
Efter rösträkning med handuppräckning beslutades att Kjell Eriksson skulle utgöra 
föreningens representant i Luleå byaforum och att ordföranden skulle få den 
otacksamma rollen att skriftligen meddela Mats Karlsson mötets beslut eftersom han 
vid förfrågan tackat ja till att fortsätta som föreningens representant i nämnda forum. 
Majoriteten av styrelsen ansåg att det var olämpligt att en icke styrelserepresentant 
skulle representera föreningen i liknande sammanhang. Dessutom visste ingen i 
styrelsen något om vad som framkommit vid Byaforums möten de senaste åren. 
 
2. Till protokolljusterare, tillsammans med ordföranden valdes Lars Lund. 
 
3. Dagordningen som skickats ut före mötet godkändes. 
 
4. Föreningens 20-års jubileum/sommarfest. Tina G. berättade om au:s förslag som i 
korthet innebär att Ola Berglund kontaktar Johan Björklund och undersöker intresset 
från Brändögruppen att ställa lokaler m.m. i Brändön till förfogande vid 
sommarfesten/jubileet. När resultatet av det mötet föreligger skall en grupp 
styrelsemedlemmar utses för att komma med förslag på aktiviteter, inbjudningar, 



deltagaravgifter m.m. Förhoppningsvis vid nästa styrelsemöte. Mötet ansåg att första 
helgen i augusti 2018 skulle kunna vara ett lämpligt datum. 
 
5. Föreningens deltagande i Skärgårdens dag blev mycket lyckat. Nettobehållningen 
från matförsäljningen blev cirka 6 000 kr. Tina öste beröm över de som ställde upp 
och jobbade vid evenemanget. 
 
6. Medlemsaktiviteter. Au föreslog att Ola Berglund skulle ta kontakt med Göran Fors 
för ett eventuellt studiebesök/medlemsmöte på någon av isbrytarna. 
Lars Lund föreslog ett medlemsmöte med politiker och ev. vissa tjänstemän när det 
gäller kommunens utvecklingsplan för skärgården – innan beslut tas, så att 
skärgårdsbor och skärgårdsälskare skall få uttrycka sina åsikter och ställa frågor. 
Mötet ansåg att au får utreda frågan för att påskynda ett styrelsebeslut. 
Stefan Sjöberg har haft kontakt med Patrik Juhlin vd Räddningstjänsten och han har 
uttryckt en önska att få besöka styrelsen. Han fick i upp drag att kontakta Juhlin i 
ärendet, gärna till nästa styrelsemöte. 
Lars Lund påpekade att man på Junkön har brandsläckare men att de måste låsas i 
eftersom båtägare gärna ”övertar skötseln av dem”. Han menade också att 
kunskapsnivån är låg när det gäller tekniker att bekämpa eld i olika sammanhang, 
något som de flesta styrelsemedlemmar instämde i. 
Styrelsen beslutade att söka kontakt med Sune Fogelström, SRF:s nye ordförande som 
har önskat ett möte med styrelsen eller att besöka ett medlemsmöte. När och hur får 
överenskommas om senare, undertecknad sekreterare känner honom personligen från 
flera år i SRF:s styrelse och har kontakt med honom då och då. 
En konferens om muddring av farleder har hållits i Skellefteå. Ett förslag var att 
försöka ordna en liknande för föreningens medlemmar. Kjell Eriksson ansågs lämplig 
att ”kolla läget”. 
 
7. Medlemsantalet är nu drygt 100 personer. Alldeles för lågt, men förslag på 
aktiviteter för att ändra på detta förhållande saknades i stort. Medlemsmöten är en 
väg, men de vänder sig i princip till ”redan frälsta”. När Öktuellt börjar spridas får vi 
möjlighet att sprida föreningens budskap, men även här till redan befintliga 
medlemmar. Au:s förslag att mail-kontakta gamla ”avhoppare” för att försöka få reda 
på varför medlemskapet sjunker togs inte upp, kanske kvällens tidspress började göra 
sig gällande. 
 
8 och 9. Mötet såg positivt på att bjuda in politiker till styrelsemöten men ansåg att 
Åke Åströms m. fl. förslag att ordna en paneldebatt med de lokala partiernas 
representanter i exempelvis f.d. landstingshusets kongress-sal bemöttes positivt, men 
mycket måste förberedas.  
En arbetsgrupp bestående av Ann Jonsson, Lotta Sundling och Kjell Eriksson utsågs 
att göra en första studie och sedan i första hand rapportera till au, som kan komma 
med förslag till vidare åtgärder. 
 
10. Rapporter från öarna. Kjell Eriksson berättade om de aktiviteter som sker på 
Hindersön, och Lars Lund detsamma från Junkön. Övriga öar hade tydligen inga 
aktiviteter. 
 
11. Jonas Wikström var förhindrad att deltaga men hade i mail meddelat att 
föreningen har runt 100 000 kr i kassa och bank. Små och få skulder. 



12. En trio med Tina i spetsen skall fortsättningsvis träffa kommunrepresentanter när 
det gäller förfallstrafiken. Ett möte har hållits och där Tina och Johnny Stålarm 
konstaterade att man på tjänstemannanivå har ytterst små kunskaper om skärgården 
och förfallstrafikens syfte och att deras information var mycket bristfällig när det 
gäller en grupp som har ännu mindre kunskaper i ärendet, politikerna. Det är 
skrämmande att kommunens ledande tjänsteman inte ens vet vilka biljettpriser som 
gäller. Frågan kom om att koppla in massmedia, dvs TV, Radio och tidningarna eller 
att själva gå in i debatten, i första hand genom debattartiklar i pressen. Inget beslut 
togs. 
 
13. Frågor om stadgarna (föreningens lag) kom upp flera gånger. Att revidera 
stadgarna är ett stort arbete och ändringarna skall beslutas av årsmöte/årsmöten. Au 
inleder arbetet. 
 
14. Nästa möte beslutades till 5 el 12 oktober. (Patrik Juhlin inbjöds med SMS och 
tackade ja till den 5 oktober, kl 18.30). Au föreslår definitivt datum. 
 
15. Ordföranden tackade för det stora och engagerade intresset för mötet och 
förklarade detsamma avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Herbert ”Hubbe” Öqvist, sekr. 
 
Justeras 
 
 
 
Tina Gedeborg, ordf.     Lars Lund, justeringsman 
 
 
 


