
PROTOKOLL          1(3) 

fört vid Luleå skärgårdsförenings årsmöte söndag 25 mars 2018. 

 

Innan mötet öppnades noterade styrelseordföranden Tina Gedeborg att en medlem i föreningen 

sedan många år har lämnat oss. Därför togs en tyst minut för att hedra Ulf Petterssons minne. 

 

§ 1  

Till ordförande för mötet valdes Tina Gedeborg och till sekreterare Herbert Öqvist. 

 

§ 2  

Beslutades att mötet var behörigen utlyst. 

 

§ 3  

Vid ankomsten till mötet registrerades alla mötesbesökare digitalt. Mötet beslöt att detta register 

skulle utgöra röstlängd. 

 

§ 4 

Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 5 

Att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Sjöberg och Karina 

Pettersson-Hedman. 

 

§ 6 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och efter vissa frågor och kommentarer beslutades att 

lägga den till handlingarna. 

 

§ 7 

Styrelsen överlämnade sitt förslag till revidering av stadgarna som i stort sett stått oförändrade från 

föreningens bildande. Mötet beslutade enhälligt att de nya stadgarna skulle antas i sin helhet och 

börja gälla direkt, dvs när protokollet justerats. 

 

§ 8 

Revisionsberättelsen föredrogs muntligt av revisorn Margaretha Olofsson eftersom den saknades 

vid mötet. Revisorerna hade tidigare överlämnat den till ordföranden, som förmodligen förlagt den. 

Mötet beslutade att lägga den med godkännande till handlingarna. 

 

§ 9 

Ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna beslutades. 

 

§ 10 

Beslutades att medlemsavgiften skall vara som tidigare år, dvs 100 kr per person. Beslutades även att 

senaste betalningsdag skall eftersträvas vara 31 mars. 

 

§ 11 

Föreningens fortsatta verksamhet resonerades flitigt. Den stora avgörande frågan gällde hur 

föreningen och dess medlemmar skall agera för att öka medlemsantalet. Margaretha Olofsson 

påpekade att hon skickat en motion per mail med förslag till olika möten med föredragshållare. 

Sekreteraren kunde inte på rak arm erinra sig detta mail, men lovade att återkomma. (Så sker också 

som en bilaga till protokollet.)  



             2(3) 

Mötet föreslog att styrelsen skall ta tag i frågan om bla att försöka bilda smågrupper som får till 

uppgift att behandla speciella frågor som sälproblematiken, förfallstrafiken, isvägarnas betydelse osv.  

Och sedan försöka sprida gruppernas resultat. Ordföranden tyckte att detta var ett bra initiativ, men 

att detta inte löser huvudproblemet, att skaffa nya medlemmar. Hon önskade att alla i föreningen 

skulle verka för att medlemsantalet ska öka ordentligt, och många instämde. Ett förslag lades fram 

om att publicera intresseväckande information om föreningen genom affischering på öar och 

båthamnar. Från styrelsen meddelades att detta redan är beslutat, men uppsättningen sker senare när 

båtsäsongen närmar sig. 

 

§ 12 

Styrelsemedlemmar och andra förtroendevalda har inga arvoden. Däremot har det varit tradition att 

föreningen bjuder dessa på en jullunch vid adventstid. Ibland om kassan inte riskeras kan inbjudan 

även ske till respektive. Mötet beslutade att fortsätta den traditionen under förutsättning att ekonomin 

tillåter. 

 

§ 13 

Mötet beslutade att välja följande personer till förtroendeuppdrag. 

Tina Gedeborg omvaldes till adjungerad ordförande i föreningen i ett år. 

 

Till ny kassör och ordinarie representant i styrelsen för Storbrändön valdes Mats Gustafsson,  

1960 06 11-8936 som i egenskap av kassör även tecknar firma enskilt eller tillsammans med 

ordföranden Tina Gedeborg, 1949 04 02-9008 och sekreteraren Herbert Öqvist, 1939 03 12-9116. 

 

Till ersättare och representerande Storbrändön valdes Mats Malmström, nyval. Valet var inte 

enhälligt, men han valdes med klar majoritet. 

Till ordinarie representant i styrelsen och representerande Kallaxön omvaldes Anders Olsson och så 

även som ersättare Mikael Degermark. 

Att representera Kälkholmen som ordinarie styrelseledamot omvaldes Lennart Pettersson, som 

ersättare omvaldes Lars-Göran Karlsson. 

Samtliga valdes för två år. 

Som adjungerad ledamot för Småskär omvaldes Leif Hjelte och för Brändöskär nyvaldes Johan 

Björklund. Bägge för en tid av ett år. 

Tidigare adjungerade ledamoten från Bergön, Gunnel Nygren har ej gått att nå trots flera försök av 

valberedningen.  

 

§ 14 

Till revisorer omvaldes Margaretha Olofsson och Stig Palmgren som nyvaldes. 

Som revisorsuppleanter omvaldes Marianne Nilsson och Ulf Bergström. 

 

§ 15 

Tommy Larsson omvaldes till ledamot och sammankallande i valberedningen. Tillsammans med 

Gunnel Berglund och Birgit Grym. 

 

§ 16 

Mötet konstaterade att Margareta Olofssons motion redan diskuterats till viss del och att styrelsen får 

i uppdrag att agera i motionens anda. 
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§ 17 

Under punkten övriga frågor meddelade ordföranden att från och med den 3 april har föreningen egen 

postadress i form av en postbox. Anledningen är att post skickas till framför allt de kassörer som 

verkat inom föreningen, och att detta är störande. Kassören skall naturligtvis ha tillgång till 

föreningens post, men skall besparas besväret att ha föreningens post i sin egen postlåda/brevinkast. 

 

Från valberedningen framfördes önskemål om att styrelsen skall informera förtroendevalda som ej 

önskar att fortsätta att meddela detta så att medlemmar i valberedningen inte skall behöva kontakta 

alla ledamöter för att fråga om de ställer upp. 

 

§ 18 

Ordförande Tina tackade för det engagerade deltagandet och förklarade 2018 års 

årsmötesförhandlingar avslutade. 

 

Därefter vidtog ”utbildning” i Boule där de, nybörjare och mer avancerade till slut tävlade mot 

varandra. Vinnare blev det verkliga ”blåbäret” Birgit Grym, Sandön, som aldrig provat spela Boule! 

Vi gratulerar. 

 

Vi gratulerar också chefskocken Tina och hennes assistenter långötjejerna ”Ellan” Ellinor Sjöberg 

och ”Kaja” Kaarina Forefält till den suveräna middag som därefter bjöds. 

 

Vi framför även ett stort Tack till Luleå Bouleklubb för upplåtelsen av lokalen och boulebanorna. 

 

Vid Mac-en 

 

 

Herbert ”Hubbe” Öqvist 

 

Justeras: 

 

 

Tina Gedeborg, ordf.          Stefan Sjöberg          Karina Pettersson-Hedman 

 

 


