SJÄLANDSKLINTENS
FÖRENING
Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 6 september 2019 i Gårdsbutiken i Själand.
Närvarande: Marianne Nilsson, Jörgen Backéus, Carina Köhn, Torsten Rutberg, Kerstin Falk Sintorn,
Hed Sintorn, Siv Lundholm, Elsa Sjödin, Lennart Lundholm, Berith Nilsson, Uno Nilsson
Liselotte Eriksson, Börje Hägglund, Ingrid Hägglund, Bruno Sjölander, Björn och Ulla von Boisman.

§1

Uno Nilsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
Föreningen/mötets deltagare hedrade minnet av Helge, Bengt och Ingemar med en tyst minut.

§2

Förslag till dagordning godkändes och till ordförande för mötet valdes Uno Nilsson.
Till sekreterare valdes Jörgen Backéus.

§3

Börje Hägglund och Björn Von Boisman valdes till justeringsmän.

§4

Styrelseval: Ann Järneström valdes som ordförande. Linda Vahedi valdes som övrig ledamot.
Jörgen valdes som sekreterare och Uno fortsätter som kassör.
Inför 2020 tar Jörgen en diskussion om intresse finns för Staffan Olsson att bli ledamot i styrelsen.

§5

Ekonomi:

IB
Utgifter

9737:1714:-

Inkomster
UB

10427:18450:-

Vi fortsätter försäljning av medlemskap på sjöfesten då ingen är ute på fältet och säljer.

§6

Årsmötet bestämde en städdag på Själandsklinten: Lördag 23 maj 2020 Kl. 10:00

§7

Årsmötet faställde priser på medlemskap 2020. Barn 25kr, Vuxen 50kr, och Familj 150kr.
Finns fortfarande ett önskemål om en Vindflöjel på Klinten. Björn tar fram ett kostnadsförslag.
Börje informerar om Projekt Bisam i Nordingrå. 2018 avlivades ca 300-400st och 2019 60-70st.
Jakten avbröts i Juni 2019 och fortsätter i oktober. Om någon ser Bisam i sjön så meddelas
Börje som tar kontakt med berörda personer. Jakten pågår så länge dom finns kvar.
Föreningen vill ge en stor eloge till Projektet "Pina Lupina" Efter våra vägar så togs det bort
massor med Lupiner som börjar sprida sig för mycket. Ett stort tack till Mimmi och Sara.
Förbättringar uppe vid Klintstugan diskuterades. Skyltar som visar utkiksplatser är tillverkade
och monteras till våren. En skylt som visar vy för besökare kan vara aktuellt. Jörgen har tagit
kontakt med en tillverkare som gör skyltar till Länsstyresen och inväntar ett kostnadsförslag.
Fortsatt diskussion kring solcellsanläggning.
En lampa som drivs av batteri/solcell finns som önskemål, även enklare belysning inne i stugan.
Offert kommer att lämnas under våren 2020.
En bänk/Bro, altan diskuterades, även ett vindskydd för vandrare som vill övernatta eller ha
en skyddad plats vid dåligt väder. Föreningen tar fram förslag på form och kostnad.
En välkommenskylt som monteras inne i stugan skall inköpas. Gardiner skall EJ sättas upp.
En kikare som finns att låna i stugan för besökare skulle vara uppskattat.
Nya sittunderlag finns, brandsläckaren är utbytt och en ny brandfilt är monterad.
Vid årsmötet visade Uno fina bilder.
Årsmötet tackade för det välsmakande fika som Gårdsbutiken bjöd på.
Dag som ovan

Sekreterare: Jörgen Backéus
Justeras

Börje Hägglund

Björn Von Boisman

