
Styrelseprotokoll i Föreningen Rindöborna 2021-10-05 

Närvarande: Per-Olof Bergkvist, Åsa Blanc, Jan Ögren, Elisabeth Nordström, Camilla Strömberg, 

Carin Tullberg, Peter Hultkrantz 

Frånvarande: Jan-Evert Jäderlund, Madelene Ekström, Katarina Jakobsson 

1. Mötets öppnande – mötet öppnades 

2. Välkommen Peter Hultkrantz, ny ledamot – vi hälsade Peter Hultkrantz välkommen till styrelsen 

och presenterade oss därefter var och en  

3. Föregående protokoll – protokollet godkändes 

4. Rapporter 

- Ekonomi - medlemsantalet har börjat stiga något (idag 62), budgetmässigt bra (+11 000 kr), vi ger 

bekräftelse på inbetald medlemsavgift så man vet att man är medlem, e-postadress till Åsa för 

Nyhetsbrevet (asakristinablanc@gmail.com) 

- Sagostig – Lina Lövstrand (med sagostigen) har varit på Baldersgård och avser att sätta ut figurer på 

marken i skogen intill efter tillstånd från kommunen alternativt få godkännande från Lundins på deras 

mark, Lina har kontakt med konstförening och stiftelser för bidrag, Pelle Råsten hade också 

sagofigurer som vi ska efterforska, Madelene jobbar vidare med sagostigen 

- Fotoutställning den 11-12 september – föreningen deltog med bord, flaggor och medlemsvärvning 

5. Överkstan, erbjudande - att hyra för 1400 kr till årsmötet, alternativt fem mötestillfällen under 

året för 2500 kr, vi röstade för det senare alternativet 

6. Cykelbanan – dragningen mellan Rindö centrum och Oxdjupet erbjuder två olika alternativ med 

olika utmaningar, vi följer diskussionen i kommunen 

7. Rindögården – Lina och Teodora vill avgå som ansvariga och diskussion pågår om den fortsatta 

verksamheten 

8.Årsmöte 2021 - äger rum onsdagen den 13 oktober kl.19.00 i Överkstan, 

 kallelse är utskickad  

Verksamhetsberättelsen läses upp 

 ekonomin redovisas 

 närvarande på mötet räknas fysiskt plus att närvarolista skickas runt 

ny ordförande presenteras samt att övriga styrelsemedlemmar presenterar sig 

Styrelsen har ett konstituerande möte efter årsmötets avslutande 

9. Övrigt – Elisabeth tar kontakt med Räddningsvärnet för fortsatt arbete kring landningsplatser på ön 

för ambulanshelikoptern 

10. Nästa möte – Årsmötet 13 oktober i Överkstan 

11. Mötets avslutande – mötet avslutades 

Vid protokollet   Justeras 

Elisabeth Nordström   Per-Olof Bergkvist 
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