
Styrelsemöte Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening  

2015-02-16, Karlstad 

Närvarande: Henrik Ahlgren, Sune Westerberg, Martin Sandmark, Gunnar Löfdahl, Pontus 

Örtendahl, Hans Kongbäck, Inga-Lena Djärv, Leif Djärv (Claes Hassel via skype) 

 

§ 1 Till att föra protokoll för mötet utsågs Henrik Ahlgren och att justera protokollet  

Sune Westerberg och Leif Djärv. 

 

§ 2 Kyrkan har godkänt renovering av Bärötorpet och nu har det sökts tre bidrag för att kunna 

renovera torpet 2015. Kostnadsuppgifter har tagits in av hantverkare och byggnadsvårdare. Blir 

det renoveringar av Bärötorpet i år kommer Henrik, Sune Leif och Inga-Lena hjälpas åt med t.ex. 

transportet av arbetare och material. 

 

§ 3 Styrelsen bestämde att Luröbladet från och med i år även kommer finnas till försäljning för 20 

kr på t.ex. Stenstaka. Föreningen tycker 50 extra ex till detta.  

 

§ 4 Styrelsen beslutade att från och med i år inte skickas med någon matrikel/medlemsförteckning 

tillsammans med Luröbladet. Detta för att vikten inte får överstiga 100 gram för då blir 

kostnaderna alldeles för stora. Däremot får föreningsmedlemmarna dubbelt så många sidor att läsa 

i Luröbladet. 

 

§ 5 Styrelsen föreslår att föreningen inte ska sätta ihop något frågeformulär på Lurö likt det som 

funnits på Bärön och Norra Hökön 2014. Detta på grund av att det är mycket arbete och att det är 

svårt då det finns många olika aktören som verkar på Lurö. Finns det ändå någon som vill arbeta 

med detta projekt är styrelsen positiva till sådana initiativ.  

 

§ 6 Gunnar informerar om att ideella föreningen som inte arbetar i vinstsyfte får köra motorsåg 

utan körkort. 

 

§ 7 Styrelsens förslag är att medlemsavgiften blir samma även 2016, 150 kr vuxen o 20 barn t.o.m. 

15 år.  

 

§ 8 ”Välkommen till Lurö” – broschyren ska revideras och en arbetsgrupp håller på med det 

arbetet. Förslag på att broschyren ska kosta 20 kr och att kostnaderna för annonsering på sista 

sidan ska kosta 500 kr.  

 

§ 9 Diskussion om hur vi sprider vårt Sponsorblad mer kom upp på dagordningen. Ett första steg 

är att det pratas om det på nästan arbetshelg och årsmöte.  

 

§ 10 Förslag finns att föreningen även i år ska delta i Vänerveckan 31 maj -7 juni. Föreningen 

pratar med Hans Olsson, arkeolog om han vill guida på klosterruinen under en eller fler dagar som 

skulle kunna vara i föreningens regi.  

 

 

§ 11 Föreningen beslutade att köpa in 50 liter bensin per år till föreningsbåten och vasslåtterbåten 

för att utföra arbete inom förenings vision. Detta har tidigare år betalats privat av 

föreningsmedlemmar.  



 

§ 12 Hans Kongbäck får 500 kr per år i resekostnader för möten kring ”förbättrad information runt 

Klosterruinen” som han har fått i uppdrag av styrelsen att arbeta med. Det vanliga är att det sker 

två möten per år.   

 

§ 13 Inköp av ny båtmotor till föreningsbåten kom upp på mötet och Sune i samråd med Leif får 

till uppgift att hitta en. Förslag finns på minst 40 Hk, modernare 2-taktare eller 4-taktare som kan 

vara beg men då max 10 år. Den bör vara sötvattensskörd. Även båt med motor är ett alternativ 

om det är bra pris.  

 

§ 14 Föreningens behöver köpa in ett nytt bokföringsprogram under 2015 som fungerar på en Mac 

och/eller är internetbaserat. Henrik och Gunnar hjälps åt att titta på det. 

 

Matvraket som ligger vid södra Trädgårdsholmen kom upp till diskussion Kan vi i föreningen göra 

något för at få bort den/ påverka. Enligt Sune har ett antal möten med alla inblandade aktörer 

(Kommun, Länsstyrelsen etc.) och att alla vet vad det är som gäller. Därför anser styrelsen att 

detta inte är föreningens fråga.  
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Vid pennan: 

Henrik Ahlgren 

 

 

 

 

Justerare: 

Sune Westerberg   Leif Djälv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


