
L6ngorens i ntresseforen i ng

Arsm6te 2018-07-07

Ndrvarande: Goran Ax, Hans Axelsson, Maj-Lis Axelsson, Biorn Berglund, Margit Betglund,
Gunilla Blivik, Anna Grassotti, Markus Gronblad, I(erstin Gustafsson, I(erstin Jad, Elisabeth
Uhl6n-Nordin, Gunilla Nordin, I(utt Notdin, Alice Olofsson, Cad Herbert Olofsson, Per-Olof
Olofsson, Rolf Petersson, I(ent'Wessberg och Hikan Westedund. Med fullmakt Lars Flikansson.

Plats: Missionshuset, Lingoren

1,. Oppnande
Ordfotande Gotan Ax hilsade vdlkomna och oppnade mcjtet.

2. Yal av ordforande och sekreterare for irsmotet
Beslutades att valjaHi/rian lilTesterlund till mcitesotdforande och I(erstinJarl till
mcitessekreter re.

3. Yal av justedngspersoner
Beslutades att valja -Lnna Grassotti och Hans Axelsson att justeta irsmotesprotokollet.

4. Faststillande av dagordning
Beslutades att faststdlla dagordningen med tilIAgg for ovriga frigor

- Overtodng av medel frhr.markagarkontot till foreningar ph on
- Muddring av Balten
- Informatton frhnElisabeth-Uhl6n Notdin
- Stadgar med avseende igande Missionshuset

5. Faststillande av rostlingd
Rostberittigade: 15 igare till bostadsfastighet varav 1 med fullmakt.

6. Godkinnande av kallelse till irsmotet
Beslutades att irsmotet dr behorigen udyst.

7. Fore&agning av verksamhetsberdttelsen for 2017 -2018
Sedan verksamhetsberdttelsen upprittades har medlemsantalet indtats; det ir nu 1B betalande
medlemmar.
Beslutades att sodkinna verksamhetsberitteisen

B. Foredragning av ekonomisk redovisningfor20l,T-2018 (bifogas protokollet)
Calle Olofsson redovisade balansrdkningen. Ingiende saldo 170701, var 92.727:-, utgiende
saldo 180630 tu 105.060:-

9. Foredragning av revisionsberittelse for 2017-2078
Hans Axelsson tedovisade tevisionsberdttelsen.
Stytelsen uppmanades att inforskaffa ett bokforingsp rograLm.

1 0. Styrelsens ansvarsftih et for 2017 -2078
Beslutades att bevilia stvrelsen ansvarsfrihet.
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11. Val av styrelse och suppleanter for 2018-201,9

Valberedningens forslag (forslag nt 1) tedovisades, vilket saknade forslag piL en ordinarie
ledamot och en suppleant; I(ent'Wessberg, Per-Olof Olofsson, Catl Olofsson, Flilde
Gronblad-Eriksson, en ordinarie ledamot vakant. Suppleanter: Alice Olofsson, en suppleant
vakant.
Ett annat forslag (forslag m 2) forelitg; I(ent rilTessberg, Goran Ax, Matkus Gronblad, Hikan
Westerlund, I(etstin Jarl. Suppleanter: Elisabeth Uhl6n-Nordin, Rolf Petetsson.

Efter omrostning med rosterna 1.3-2 beslutades att tiII ordinarie ledamciter i stytelsen vilja
forslag nr 2, dvs Goran Ax, I(ent \$Tessberg, Hikan Westedund, I{.erstinJarl, Markus

Gronblad.
Beslutades att vilja suppleanter enligt forslag nr 2, dvs Elisabeth Uhl6n-Nordin och Rolf
Petersson.

72.Yal av revisoter
Beslutades att vdlja Hans Axelsson och Hanna Nordin.

1,3. Y al av valberedning
Beslutades att vdlja Birgrtta Norlindh till valberedning.

74.Yal av representanter till Ostta skirgirdens samhdllsforenng22 ivlt
Beslutades att vdlja Matkus Gronblad, Birgitta Norlindh och I(ent Wessberg.

15. Faststillande av ircavgift 201,8-2019
Beslutades att irsavsiften pi 300:- ir ofordndrad2018-2079.

1 6. Verksamhetsplan for 2078-2019
Beslutades att faststilla verksamhetsplanen.

17. Faststdllande av datum fcir sommatens gemeflsamma arbetsdag

Beslutades att faststllla 13 juli som arbetsdag.

18. I(ostnad for rojning av strovstigen
Diskuterades om rojningen kan goras med hjnlp av ftivilliga krafter.
Beslutades att inte avsitta medel for att kopa in tjinst for 

^ttro)a 
strovstigen. Uwitdering av

utfallet sker nlsta it.

19. Skdret och bete, information om aktuellt lige
I(ent Wessberg informerade om betet pi Skdret. Lammen ska skiljas frAn tackorna snatt, di
kommer ett 30-tal tackor ytterligare hit. De kommer attyar^ kvar ti1l och med septembet-
oktober. Nista hr raknar vi med att det kommer yttedigate 20 tackor med lamm.

20.Information om de tte nya komposttoaletterna
Tvi toaletter vid lotshuset dr firdiga och fungetar enligt plan (enligt produktinformadonen ir
detta det bista tillgingliga systemet). Dock ir det viktigt att folja funktionen over tid.
Lampor med rorelsedetektorer ska installeras, err skotselinstruktion ska sdttas upp liksom ett
invindigt handtag. Invdndig milrring gors eftet turistsiisongen. Det finns en qrp av toapapper
som lcises upp ldtt. Foteslogs att kopa in den typen av toapapper.
I(ent har itagit sig att kolla nivierna. Om det blit obalans mellan toaletterna kommer skyltar
att sittas upp for herrar och damet.
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Det iterstir sedan att installeraytteitgarc en komposttoalett med ramp vid Salthallen.

Pipekades vikten 
^y ^tt 

ha en mottagare for kommunens irliga underhillsbidrag. Det iterstir
att installeta yttetligare en komposttoaiett med ramp vid Salthallen.
Beslutades att intressefoteningen mottar kommunens skotselbidrag och stimmet sedan av de

idiga utgiftema med Hembygdsforeningen.
Beslutades att ge I(ent Wessberg i uppdrag att initialt hilla koll pi att systemet fungerar.

27. Ovnga anmalda frlgor
- Akutrnedicinsk betedskap pi Lingoren.
Beslutades att ge Olof Blivik i uppdrag 

^tt 
siltt^ samlnan en akutviska, som forvaras i

Missionshusets kok, samt bedoma vilken akutmedicinsk betedskap som kanvara Limplig.

- Adressnulnmer pi btevlidoma
Beslutades att uppmana alla att sitta upp sina adressnummet pi posdidoma.

- Aterstillande av brunnen utanfor Missionshuset
Det har framstilits onskemil att hterstilla brunnen som skulle kunna anvdndas i hindelse
av vattenbrist.
Informerades att kommunen vid vattenbrist har lovat att stiila ut en vattentank.
Beslutades att det inte ghr attgenomfora ett iterstdllande pga att brunnen inte ghr att
oppna.

- Disponering av den gamla toaletten vid vdntkuren
Beslutades att lita Birgun och Rolf Petersson disponera det ovetgivna toalettutrymmet
vid vdntkuren som forrid.

22. Ovrtga fiigot
- Balten: Gunilla Blivik viII att ganla ovetgingen till lilla Lingoren restaureras och att
Balten oppnas. Foreslogs 

^ttfi^rkilg 
ma tillsammans med intresseforeningen

ageratflamnat in en anscikan fot itgdrden.

- Stadgelndring
Missionshuset overlits 2009-1,2-31till Lingorens Hembygdsforening. Vid irsmotet2}77-
07-09 beslutades i 14 $ att stryka andra att-satsen i 1 $ och hela tedje stycket i 11 S.

Stadgeinddngen blev ej formellt genomford.
Beslutades enhllligt art stadgarna indtas enligt ovan och att de nya stadgarna gdller frin
och med 2078-07-07.

- Strovstigen och markdgatkontot Av tidigate EU-bidrag hzr 70o/o sparats pi ett
markdgarkonto, vilket idag innehillet 15 900:- . Foteslogs att pengama fors over till
Hembygdsforeningen si att medlen kan anvindas for slitter och rojning av strovstig.
Beslutades att Hans Axelsson tillfrigar markigargruppen som avgor om pengama tillfaller
Hembygdsforening eller intresseforening.

- Elisabeth Uhl6n-Nordin fotevisade att el har dragtts in med hjilp av en ledning ftin
Olssons hus. Elen fhr.bara belastas fot lampot, dator, videoprojektor, EJ till
kaffebryggmng och liknande. Arsmotet var tacksammz for"lhn" av el ftin Olssons.

- GDPR:
For att sikerstdlla att information om GDPR och lagdng av petsofluppgifter nlr alla
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medlemmar beslutades att Matgit Berglund skickar mail (ellet brev) till alla i
intresseforeningen med information om GDPR och med uppmaningen att iterkoppla att
det ir ok att uppgifter om medlemskap och kontaktuppgifter finns i foreningen.
Beslutades att kolla upp om denna htgad ir tillricklig.

Markus slog ett slag for Lingorens facebooksida. Lagg garna tnfo och fotslag dir.

Brevlida for avgiende post onskades iter sdttas upp pa postboden, itminstone undet
sommartid.
Beslutades att hinskiuta frilEan till skitsirdstinset.

23. Arsmotet avslutas
Bjorn Berglund tackade for ett givande mote och tackade styrelsen for ett aktii,t
verksamhetsfir med mycket resultat. Ett tack framfordes ocksi till Matkus Gronblad for
fin projektledning av toaprojektet.
Hikan Westetlund avslutade motet.

Hans Axelsson
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