
Protokoll 

Rangarnö byalag 

Styrelsemöte 2-2014/15 

2014-06-21 hemma hos Annette Petersson. 

 

Närvarande: 

Annette Petersson, Margreth Dahlqvist, Göran Sikander, Gullveig (Susie) Skogström, Marianne Joelsson 

och Annica Andersson. 

 

1. Ordförande Annica Andersson öppnade mötet.  

2. Dagordningen fastställdes.  

3. Till protokollförare valdes Margreth Dahlqvist. 

4. Till justerare valdes Gullveig Skogström och Annette Petersson. 

5. Inga synpunkter på föregående protokoll. 

6. Göran rapporterar från båtkommittén. Angående frågan om att ha båt på svaj i viken vid båtplatsen: 

Göran varit i kontakt med Villaägarnas Riksförbund och förbundsjuristen Eric Bodin. Förbundsjuristen 

ser inte något hinder att tillåta båt på svaj. Göran informerar Lirfeldt och Tjörneryd.  

7. Annette rapporterar från festkommittén: Ca 120 personer åt midsommarlunch tillsammans vid 

båtplatsen. Ca 2 000:- kr bidrog lotteriet med till kommande festligheter. Tårttävlingen kombineras i år 

med en hatt-tävling, datum ännu ej fastställt. Anslås på anslagstavlor men även på hemsida och via 

mejlutskick. Sommarens Triathlontävling äger rum 19 juli och avslutas med grillning, festkommittén 

bjuder på mat. Kräftskiva lördag 9 augusti. Observera att datum skiljer sig från informationen 

festkommittén delade ut på vårstämman.  

8. Tyvärr ingen närvarande från badkommittén, så inget rapporterades. 

9. Tyvärr ingen närvarande från vägkommittén. Björn har dock meddelat att han fr.o.m. i höst ej längre 

vill vara sammankallande i vägkommittén. Valberedningen får i uppdrag att ta fram förslag till fyllnadsval. 

Annica kontaktar Sören som ingår i valberedningen. 

10. Annette rapporterar om ekonomin: Kontot i Roslagens Sparbank är nu avslutat. Framtida studiecirklar 

ska administreras separat, Rangarnö byalags konto ska ej användas av studiecirklar. 

11. Höststämman planeras till lördag 13 september kl 10 i Västernäs skola. Margreth bokar lokalen. 

12. Övriga frågor: Viltvård kommer att finnas med som en stående punkt på dagordningen till både 

stämmor och styrelsemöten. Marianne informerade från möte på Berga om skjutfältet. Marianne och 

Sören representerade Rangarnö byalag och med dem var även Rune Karlsson och Roland Larsson från 

Framtid Älmsta. Enligt militären beror utökningen av området med nybyggnadsförbud på skärpta krav 

från Boverket gällande störande buller. Marianne bjuder in Rune och Roland till nästa styrelsemöte. 

Annica bjuder in representanter från f.d. Kanongruppen till nästa styrelsemöte.  

11. Nästa möte blir lördag 16 augusti kl 10, hemma hos Susie. 

 



12.  Mötets avslutades. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 __________________________________________________________________  

Margreth Dahlqvist 

 

 

Justeras: 
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Annette Petersson 

 

 

 

 __________________________________________________________________  

Gullveig Skogström 


