
Protokoll fört vid Långörens Hembygdsförenings 
årsstämma (nr 19) 2015 söndagen den 12 juli kl. 14.00 i 
Långörens lotshus. 
 
Närvarande: se deltagarlista (bilaga 1) 
 
1.  Öppnande 
Elisabeth Uhlén-Nordin öppnade årsstämman genom att hälsa alla 
välkomna. 
 
2.  Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 
Stämman valde Elisabeth Uhlén-Nordin (ordf.) och Ebba Sundin (sekr.). 
 
3.  Val av justeringspersoner 
Gunilla Blivik och Björn Berglund valdes. 
 
4.  Godkännande av kallelse till årsstämman 
Stämman godkände att kallelse har skett i vederbörlig ordning. 
 
5.  Verksamhetsberättelse för 2014/2015 
Elisabeth Uhlén-Nordin gick igenom verksamhetsberättelsen och 
kommenterade den utdelade verksamhetsberättelsen (bilaga 2). 
Stämman godkände den föredragna verksamhetsberättelsen. En fråga 
om styrelsens sammansättning ställdes och paragraf 5 i stadgarna lästes 
upp. 
 
6.  Revisionsberättelse för 2014/2015 
Alice Olofsson, kassör i föreningen, föredrog revisionsberättelsen (bilaga 
3) i vilken full ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes.  
 
7.  Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
 
 



8.  Val av ordförande för 2015/2016 
På förslag av valberedningen bestående av Nils Blivik och Gunilla Blivik 
omvaldes Elisabeth Uhlén-Nordin till ordförande på ett år. 
 
9.  Val av styrelseledamöter för 2015/2016 
På förslag av valberedningen omvaldes följande styrelseledamöter: 
Christina Håkansson, Kerstin Jarl, Alice Olofsson, Gunnel Göransson, 
Margit Berglund och Ebba Sundin. 
 
10.  Val av revisor 2015/2016 
Som revisor beslutade stämman att fortsätta anlita Rune Olausson 
Redovisningsbyrå i Ramdala. 
 
11.  Val av valberedning 2015/16 
Till valberedning omvaldes Nils Blivik och Gunilla Blivik på ett år. 
 
12.  Årsavgift 2015/16 
Årsstämman beslutade att bibehålla medlemsavgiften om 100 kronor 
med 20 kronors tillägg för varje tillkommande familjemedlem med 
samma bostadsadress.  
 
13.  Verksamhetsplan 2015/16 
Elisabeth Uhlén-Nordin redogjorde för verksamhetsplanen för 15/16 
(bilaga 4).   
Punkt 1: Sommarprogrammet gicks igenom, både en del aktiviteter som 
genomförts och kommande aktiviteter 2015. Slåtter på Lilla Slätt blir den 
1 augusti. Slåtter på Vanngårdsslätten har ställts in denna sommar. Den 
8 augusti kommer besök från vänortsföreningen i Torslunda. En del 
aktiviteter under sommaren kan vara improviserade, som ex. 
litteraturafton.  
Punkt 2: Uthyrningsverksamheten. Gunnel Göransson berättade om 
årets verksamhet och beläggningen.  
Punkt 3: Renoveringsbehov av lotshusets papptak. Bidrag ska sökas 
från bland Sveriges hembygdsförbund. Offerter behöver tas in och 
rekommendationer om fyra lämpliga företag har lämnats till föreningen 
(bland annat av länsantikvarien).  
Punkt 4: Strövstigens skötsel.  



De fyra punkterna utgör föreningens verksamhetsplan för det kommande 
året. Stämman godkände planen.  
 
14.  Årsstämma 10 juli 2016 
Fastställdes till söndagen den 10 juli. 
 
15.  Övriga frågor 
Följande övriga frågor togs upp vid mötet: 
Björn Berglund poängterade att det finns många nyinflyttade som inte 
känner till bakgrunden till strövstigen och gav därför en historik om stigen 
och varför den ingår i hembygdsföreningens ansvar. Rent ekonomiskt 
har det utgått bidrag till markägarna.  
Per-Olof Olofsson undrade hur hembygdsföreningen marknadsför 
boendet på bästa sätt för att öka beläggningen. Styrelsen redogjorde för 
de olika insatserna för året och att det är fullbelagt denna säsong. 
Björn Berglund hade ytterligare en fråga och föreslog att styrelsen 
diskuterar ansvarsfördelning för skötsel av lotshus och missionshus, ex. 
exteriör och interiör. 
Margit Berglund informerade om nyförvärv till arkivet. Bland annat 
masteruppsatsen om Långörens flora, översiktsplanen för skärgården, 
en historisk bok om fisket i Blekinge och Blekinges flora. Hon berättade 
också om Långörens ljudarkiv med intervjuer med långörenbor som 
överförts i digitalt format, CD-skivor och USB-minnen. 
Gunilla Nordin föreslog att hembygdsföreningen ordnar en lyssnarafton i 
lotshuset under sommaren. 
Elisabeth Uhlén-Nordin presenterade en ny årsbok från Blekinge 
hembygdsförening som handlar om fotografiets historia i Blekinge. 
Christina Håkansson informerade om arbetet med att söka hjärtstartare 
till öarna. Hon demonstrerade också pannlampor som föreslogs köpas in 
och hängas vid lotstornet för att göra upp- och nedgång i tornet säkrare. 
Stämman biföll föreslaget. 
Gunilla Blivik berättade om en DVD som hon har gjort med bilder från 
livet på Långören på 1970-talet och undrade om det fanns intresse att 
ordna en afton då denna kan visas. 
Björn Berglund informerade om bildvisning i missionshuset i samband 
med årets släktträff. 
 
 
 



16. Avslutning med gemensam fika 
Mötet förklarades avslutat. Före kaffet uppvaktades Björn Berglund av 
”ö-borna” med anledning av sin 80-års dag.  
 
Vid pennan, 
 
 
Ebba Sundin, 
vald sekreterare för årsstämman 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Gunilla Blivik    Björn Berglund 


