PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med styrelsen för Luleå Skärgårdsförening
måndagen den 19 februari 2018, med start kl. 18.00
Närvarande:
Ordinarie styrelsemedlemmar: Åke Åström, Leif Hjelte, Tina Gedeborg, Herbert Öqvist,
Ann Jonsson
Ersättare: Lars-Göran Karlsson, Kjell Eriksson, Lennart Larsson, Stefan Sjöberg
Revisorer: Lars Sandström, Margaretha Olofsson
Från valberedningen: Lotta Sundling
Inbjuden gäst: Ove Forsberg, skärgårdshandläggare vid Fritidsförvaltningen
§1 Ordföranden öppnade mötet
§2 Till att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Sandström
§3 Dagordningen godkändes. Till övriga frågor hänfördes Kjell Erikssons redogörelse för
arbetet inom Luleå byaforum.
§4 Kvällens gäst, Ove Forsberg berättade om arbetet med skärgårdsfrågor inom
fritidsförvaltningen och fritidsnämnden. Han inledde med att kort berätta om sig själv och sin
bakgrund.
Många av de frågor som berör skärgårdsbor, ja de allra flesta, hamnar till slut hos politikerna,
eftersom många aktiviteter och projekt till slut beslutas efter penningpungens storlek. Och för
de flesta av oss är pengar en bristvara, så även hos kommunens olika ”tentakler”.
I princip så blir gången sådan att stora projekt inleds med möten och diskussioner som leder
till förslag. Dessa förslag läggs ut på samråd där kommunens privatpersoner och föreningar
och över huvud taget berörda får yttra sig. Så småningom leder allt detta till beslut.
Nu pågår ett projekt (utvecklingsplan) som berör skärgården i framtiden, och enligt planerna
skall samråd ske i höst och beslut i slutet av detta år.
Forsberg berättade att ny upphandling av skärgårdstrafiken kommer att startas i höst och ska
gälla från och med år 2020.
Ett stort önskemål från skärgårdsföreningens sida är att den båt som kör pendeltrafik (f.d
arbetsbåten) skall kunna köras i tunnare is och issörja. Men där berättade han att det har de
beslutande sagt Nej till.
Labyrint, kommunens arbetsbåt, är ”trött” efter 23 år. En ny sådan kommer att införskaffas.
Han kunde också meddela att det blir inga extrapengar till förfallstrafiken under 2018, och att
det troligen föreligger ett avtalslöst förhållande när det gäller årets plogning av isvägen till
Hindersön.
Larre Sandström föreslog att kommunen skall sätta upp skyltar utanför Stallarnas hamn som
visar de tre skoterleder som utgår därifrån. Alltså skoterlederna till Storbrändön, Långön och
Hindersön. Forsberg noterade detta.
Ove Forsberg avslutade med att konstatera att han kämpar så gott han kan med att få frågor
som gynnar skärgårdslivet upp på agendan, men att de allra flesta hamnar hos politikerna som
då skyller på de sparkrav som gäller.
§5 En del funderingar ventilerades om förslaget till årsmötet att modernisera stadgarna. Som
grund låg arbetsutskottets förslag och i princip yrkades inga ändringar av större betydelse.
Mest handlade det om smärre textändringar, strykningar av dubbla bestämmelser, något
stavfel osv. Frågan om medlemskap i styrelsen för de som bor på öar som idag inte har
styrelsemedlemskap enligt stadgarna ventilerades. Men eftersom föreningen ej har någon
medlem från dessa öar lämnades frågan tills ny situation uppkommer.
Styrelsens förslag till årsmötet bifogas detta protokoll.

§6 Beslutades att årsmötet skall hållas den 25 mars kl 16 i Luleå Bouleklubbs lokaler,
Klyvargatan 3 på Örnäset. Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar kommer
medlemmarna få prova att spela boule och därefter inta middag.
§7 Föreningen fyller i år 20 år och för att påminna om detta skall en kombinerad
jubileumsfest/sommarfest arrangeras. Styrelsens förslag är att festen förläggs till Brändön.
Brändögruppen har lämnat ett förslag till mat m.m. Så även för underhållning. Det sistnämnda
håller en prisklass som vi ej kan acceptera. Beslutade att överlämna frågan om underhållning
och aktiviteter hos deltagarna till årsmötet. Föreningen sponsrar maten med 200 kr per person
som bevisligen har anmält sig och är medlem i föreningen.
§8 Medlemsantalet är vid årsskiftet 2017/18 drygt 100 personer. Mötet ansåg att det är
alldeles för lågt, men inga förslag till åtgärder framkom. Styrelsen föreslår att årsmötet skall
föreslå att inriktningen skall vara att arrangera minst tre medlemsmöten per år. Gärna fler.
Detta för att skapa en situation som upplevs meningsfull och trevlig hos medlemmarna.
Aktiviteter för att få medlemsantalet att stiga fanns inga förslag till.
§9 Kortfattade rapporter från öarna. Från Hindersön berättade Kjell Eriksson att
hembygdsföreningen fått bidrag till att rusta upp fönster m.m. i den gamla skolbyggnaden.
Hamninloppet på Storbrändön håller på att grundas upp pga sandflyttning. Viss muddring
skall ske. Lars Sandström kan bidra med ytterligare information.
Lars-Göran Karlsson meddelade att frågan om att anlägga en gångtrafikled till Kälkholmen
har återuppväckts. Vissa grupperingar motsätter sig detta, men man ser med tillförsikt
framtiden an, att trots detta motstånd få en möjlighet att någorlunda torrskodd ta sig iland till
fastlandet när båttrafik är omöjlig.
§ 10 Till val av ny medlem i arbetsutskottet valdes Johnny Stålarm, som är vidtalad och har
accepterat.
§ 11 Valberedningen arbetar för fulltryck och Lotta Sundling kunde glädja de deltagande att
man funnit en efterträdare till Jonas Wikström som avgår av tidsskäl. Man kommer att föreslå
Mats Gustavsson, Storbrändön, mångårig medlem i föreningen och egenföretagare i
datakonsultbranschen. Kunnig, erfaren och kommer att välkomnas till sin nya funktion i
styrelsen. För detta arbete fick Lotta en stark applåd från de deltagande. Sekreteraren yrkade
på att hon skulle tilldelas Nobelpriset i Klaraavdetvärstaiföreningsvärlden.
§ 12 Under punkten Övriga frågor berättade Kjell Eriksson om arbetet inom Luleå Byaforum,
som består av medlemmar från olika byar i kommunen. Tillsammans med
Landsbygdskommittén, som består av politiker, jobbar man med att framhäva
glesbygdsfrågor och försöka få fram lösningar. Man har möten varannan månad och varje år
ett Landsbygdsforum, som i år blir den 5 maj.
Han berättade att man gärna ser fler ”tyngre” politiker och politiker med starkt engagemang i
Landsbygdskommittén i framtiden.
Den 14 juni arrangeras ett dialogmöte i skärgården, med båtutflykt till Brändöskär.
§ 13 Beslutade att nästa möte förläggs till tiden efter årsmötet.
§ 14 Ordföranden tackade för visat intresse och till Lions för upplåtande av lokal. Samt ett
tack till kvällens Caféansvarige, Lotta Sundling. Mötet avslutades därmed.

