
PROTOTKOLL 

fört vid möte med styrelsen för Luleå skärgårdsförening, 2018-06-12 i Luleå Lions Clubs lokaler 

kl 18 – 20. 

 

Närvarande: 

Ordinarie styrelseledamöter: Johnny Stålarm, Hubbe Öqvist, Åke Åström, Ola Berglund. 

Ersättare: Jan Skott, Kjell Eriksson, Stefan Sjöberg, Lennart Larsson. 

Adjungerade: Leif Hjelte, Tina Gedeborg,  

Övriga inbjudna: Margaretha Olofsson, revisor. 

 

1. Ordföranden Tina Gedeborg hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Stefan 

Sjöberg och Kjell Eriksson. 

3. Tina redovisade minnesanteckningar från arbetsutskottets möte den 28 maj. Diverse frågor dök 

upp men de behandlas under särskilda dagordningspunkter. 

4. Föreningens sommarfest/jubileum går av stapeln i Brändön den 4 augusti med start kl 14.30. 

En inbjudan skall sändas som mail till samtliga registrerade medlemmar. Affischer med 

information om festen skall anslås i hamnar, på öarna och platser där skärgårdsbor och båtfolk 

träffas. För att få utskrifter i A3 skall kontakt tas med företaget Mailbox på Nygatan 10. 

Eventuell annonsering kan ske i tidningen Extra, som har specialpriser för föreningar. Tid för 

annonsering beslutas senare. 

5. För att aktivera gästerna skall ett skärgårdsmästerskap i pilkastning arrangeras. Den slutlige 

vinnaren får en 6-8 kg:s lax som pris. Om tid medges skall information om skärgården ges, 

byggd på axplock ur Kaarina Forefälts arbete om många av skärgårdens  öar, dess historia, 

speciella händelser, speciella personer etc. 

6. Håkan Wårberg kommer att anlitas att sköta musikunderhållning under hela kvällen. 

7. Beslutade att köpa in 5 lottringar, varav någon/några skall användas i jubileumslotteriet. Stefan 

Sjöberg, Margaretha Olofsson, Kjell Eriksson, Ola Berglund och Janne Skott utsågs som 

”lotteripristiggare”. Det finns plats för fler. Tina uppmanade deltagarna att kolla om de hade 

”hyllvärmare” hemma utan att använda dem, exempelvis porslin, kaffebryggare m.m. 

8. Beslutade att skicka inbjudningar till festen till speciellt utvalda personer; Den nye 

landshövdingen, de bägge kommunalråden, oppositionsledaren Anders Josefsson (M), samt 

Göran Gabrielsson och Anders Bylund. SRF:s ordförande Sune Fogelström har redan fått 

inbjudan och tackat Ja. 

9. I inbjudan skall anges att föreningen sponsrar varje anmäld medlem med 200 kr. I detta ingår 

välkomstdrink (alkoholfri), grillbuffé, dessert och kaffe. Övriga kostnader, exempelvis vin, öl 

etc, eventuell övernattning i fyrbäddsstugor med två sovrum samt resor till och från festplatsen 

bekostas av deltagaren själv. Arrangören debiterar 355 kr per medlem och därför ska resp. 

medlem själv erlägga 155 kr plus övriga kostnader enl. ovan. Sista anmälningsdag är 26 juli. 

Anmälan är bindande. Icke-medlemmar som anmäler sig skall ha inbetalt medlemsavgiften 

100 kr samt grundavgiften 155 kr senast sista anmälningsdagen. (Gäller även 

familjemedlemmar som inte är registrerade medlemmar.) 

10. Det kan bli trångt med angöringsplatser i hamnen och därför ser styrelsen positivt på 

samåkning i både bilar och båtar. 

11. Årsmötet beslutade att föreningen skall arrangera medlemsmöten med olika teman som kan 

kopplas till skärgårdslivet. Kjell Eriksson och Johnny Stålarm börjar planera för att sådant 

möte i början av 2019. Ämnet kan vara muddringsfrågor, sälproblematiken, fiskeförbudet 

inom tremetersdjupkurvan, det förhatliga strandskyddet m.m. Så och lämpliga studiebesök. 

Styrelsen ser gärna att fler anmäler sig till att ”hålla i trådarna” vid fler medlemsmöten. 



12. Föreningens medlemsantal ökar nu och är det högsta sedan 2015. Men vi måste jobba vidare. 

Beslutade att affischera (allmän information om föreningen) på platser med anslagstavlor. Tina 

kollar med tillstånd. Beslutade att ta kontakt med båtklubbarna och även med kanotklubbar för 

att söka nya medlemmar som tillhör dessa. Ola Berglund öppnade en facebook-sida för Luleå 

skärgårdsförening, och flera deltagare anslöt sig direkt. Beslutade att senar maila 

medlemmarna om att facebook-sidan nu finns. 

13. Junkön har helt nyligt bildat ett brandvärn. Johnny meddelade att det strular en hel del med 

brandskyddsutvecklingen på Hindersön. 

14. Ola Berglund utsågs till vice ordförande fram till årsmötet 2019. 

15. Kjell Eriksson omvaldes som föreningens representant i Luleå Byaforum. 

16. Övriga frågor. Kassören meddelade att det flyter i nya medlemmar, men tycker att det är 

märkligt att det finns styrelsemedlemmar som inte deltar i möten och som inte heller erlägger 

medlemsavgift. En styrelsemedlem går ej att få tag på, bor troligtvis utomlands, men konstigt 

nog så fungerar tydligen e-posten. För övrigt så verkar flera av styrelsemedlemmarna inte vara 

läskunniga eftersom det i kallelsen framgick att man skulle meddela om man INTE kunde 

delta. Detta gjorde att Tina köpte in för mycket fikabröd. 

17. Ordföranden tackade för engagerade deltagare och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid pennan och datorn 

 

 

Herbert Öqvist, sekr. 

 

 

Justeras 

 

 

Tina Gedeborg, ordf.   Stefan Sjöberg    Kjell Eriksson 

 

 


