
Årsmöte i Långörens 
intresseförening 11 juli 2020 
 
Plats: Bakom Missionshuset 
 

1. Årsmötets öppnande                                                                                                         
Rolf Petersson hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 
 

2. Fastställande av röstlängd                                                                                       
Närvaron på årsmötet stämdes av mot fastighetsförteckningen.                   
Beslutades att godkänna röstlängden. 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.                                                   
Beslutades att välja Rolf Petersson till mötesordförande och Kerstin Jarl till mötessekreterare. 
 

4. Årsmötets stadgeenliga utlysande.                                                                     
Beslutades att godkänna kallelsen. 
 

5. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.       
Beslutades att välja Hans Axelsson och Markus Grönblad till justeringspersoner. 
 

6. Verksamhetsberättelse 2019-2020                                                                            
Tillägg till utskickad verksamhetsberättelse:                                                                    
- ”och i stället mycket blåst och högt vatten” (s 2).                                                                             
- ”alla på ön har för närvarande båtplats” (s 3).                                                                
- rätt stavat efternamn för Håkan Westerlund.                                                                 
 - korrekt företagsnamn för XL Bygg Jämjö Trä.                                                  
Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen med ovanstående ändringar. 
 

7. Ekonomirapport                                                                                              
Mötesordföranden läste i Håkan Westerlunds frånvaro upp hans sammanställning av ekonomisk 
rapport.                                                                                            
Beslutades att godkänna ekonomirapporten. 

8. Revisorernas berättelse                                                                                                 
Hans Axelsson redogjorde för revisorernas berättelse. 
 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen.                                                                               
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019-2020. 
 

10. Medlemsavgift 2020-2021.                                                                               
Beslutades att medlemsavgiften är oförändrat 300:-/fastighet. 
 

11. Val  
- Val av styrelse och suppleanter.                                                                 
Beslutades att till styrelse för 2020-2021 välja Rolf Petersson, Markus Grönblad, Kent Wessberg, 
Kerstin Jarl, Håkan Westerlund samt suppleanterna Göran Ax och Elisabeth Uhlén-Nordin.  
                                                                                                       
- Val av revisorer.                                                                                                 
Beslutades att välja Hans Axelsson och Hanna Nordin till revisorer.     
                         
 - Val av valberedning.                                                                                         
Beslutades att välja Birgitta Norlindh till valberedning.         
                                            
- Val av representanter till ÖSS skärgårdsting.                                                  
Beslutades att välja Rolf Petersson och Markus Grönblad till att representera Långörens 
intresseförening på Östra skärgårdens samhällsförenings ting 26 juli (men andra är också 



välkomna). 
 

12. Rapporter, skrivelser och information från styrelsen                                                        
- Erhållna bidrag: Vi har ett årligt kommunalt bidrag på 5000:- för underhåll av toaletter inklusive 
förbrukningsvaror.   
                                                                               
- Skäret och bete: Ett 50-tal får går just nu på bete på Skäret. Flera planeras nästa säsong.   
                                                                                                                                 
- Sophantering: Kommunen har placerat ut sorteringskärl på Långören från den här våren med 
Långören som pilot (glas, metall, glödlampor, batterier). Sorteringen ska efterhand utökas med plast 
och kartong.                                                       
Sommartaxa (1/5-31/9) kostar ca 1000:-/år (12 säckar, extra säck 60:-), helårstaxa ca 1700:-/år (23 
säckar).                                                                                               
Varje intresseförening ska enligt kommunen teckna egna avtal för hämtning av grovsopor. Vi anser 
det orimligt och tar med frågan för vidare bearbetning via ÖSS. 
 
 - Lördagen 18 juli fastställs som sommarens gemensamma arbetsdag.  Markus Grönblad ska då 
också demonstrera hur man snickrar ihop en spång.       
              
- Årets skärgårdsting (ÖSS) är 26 juli på Stenshamn.    
                                                   
- Diskussion om sammanslagning av Långörens intresseförening och Långörens 
hembygdsförening: Behov av sammanslagning av föreningarna föreligger av flera skäl. Vissa frågor 
är gemensamma. Det är också många styrelseposter som formellt ska bemannas av relativt få ö-
bor. Alla ö-bor behöver vara engagerade efter förmåga och det ska vara enkelt att bidra med eget 
arbete.                      
Ett förslag är att slå samman föreningarna och bilda en samhällsförening. De gamla föreningarna 
läggs då ner alternativt ombildas. ”Affärsområden/sektioner” identifieras, t ex Lotshus, strövstig etc. 
Alla ö-bor kan då teckna sig för att utföra olika praktiska arbetsuppgifter.                                      
Inför ett samgående måste vissa frågor analyseras och lösas; bl a stadgar, ekonomisystem, kassa, 
medlemsavgifter och gåvoavtalet för Lotshuset.   
Beslutades att gå vidare med frågan med sikte på en sammanslagen samhällsförening 
2022.                                                                                                         
- Verksamhetsplan för 2020-2021.                                                                   
Beslutades att anta föreslagen verksamhetsplan. 
 

13. Till styrelsen stadgeenligt anmälda frågor                                                                   
Inga motioner har inkommit. 
 

14. Övriga frågor                                                                                                                          
- Karin Westerlund har skaffat ritning på en tvättstuga om ca 15 kvm och gjort budget för det (115 000:- 
för byggnad och elinstallation i byggnaden, det tillkommer elanslutning, vatten och avlopp). Vid kontakter 
med Karlskrona kommun framkom att ett kommunalt engagemang i byggnationen förutsätter att det 
finns en motpart i form av en samfällighetsförening för S 3 bestående av berörda 
markägare.                             
Beslutades att stå bakom ett fortsatt arbete med planering av tvättstuga inklusive en kostnadskalkyl för 
byggnad, el och VA. Karin Westerlund håller i kontakten med Karlskrona kommun angående detta. Vi 
reserverar oss dock för alla kostnader i samband med detta.                                                           
Beslutades att stödja tanken på en samfällighetsförening som kan vara part gentemot kommunen vad 
gäller ansvar och rådighet över Salthallabryggan och byggnader i närområdet.  
 
- Strövstigen: Vi har fått 25 000:- i bidrag från landsbygds- och skärgårdsmiljonen för att förbättra 
strövstigen. Enkla nya spänger ska byggas och stättor ska sättas upp. Av överblivet material ska bänkar 
byggas.  Material har beställts och levererats. Batteridriven skruvdragare och cirkelsåg är inköpta för 
ändamålet (förvaras i låst utrymme i Lotshuset).                                                                        
Formellt ska arbetet utföras före 31 oktober av ö-borna men dispens in på 2021 gäller pga Corona. Alla 
ö-bor anmäler sig till Markus Grönblad för att utföra ett arbetsmoment. Markus fördelar sedan arbetet.      
                                                            
- Diskuterades jakt av vildsvin på Skäret. Årsmötet uttryckte önskemål om att vildsvinsbeståndet 
reduceras. 
 

15. Årsmötets avslutande.                                                                                                     
Rolf Petersson tackade för ett trevligt och givande möte samt för medlemmarnas intresse och 
engagemang.                                                                                         



Hanna Nordin uttryckte medlemmarnas uppskattning av styrelsens arbete under det gångna 
verksamhetsåret.                                                                                          
Rolf avslutade årsmötet. 

 
Vid protokollet   Justeras 

 
 

Kerstin Jarl   Hans Axelsson  Markus Grönblad 


