
  

Protokoll fört vid årsmöte med Klintetraktens framtid 2019-03-19 

§ 1.  Emilia Lindkvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2.  Föreslagen dagordning presenterades och godkändes. 

§ 3.  Till att leda kvällens förhandlingar valdes Karin Björnson. 

§ 4.  Till mötessekreterare valdes Britt Johansson. 

§ 5.  Till justerare, tillika rösträknare, valdes Eva Jan och Eva Pettersson. 

§ 6.  Röstlängden fastställdes. 

§ 7.  Mötets utlysande godkändes. 

§ 8.  Karin Björnson föredrog den omfattande verksamhetsberättelsen, som skickats ut till 
registrerade medlemmar och därefter gjorde Göran Wahlqvist en presentation av den 
ekonomiska berättelsen. Revisionsberättelsen presenterades av Ulf Klasson. 

§ 9.  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018-års verksamhet. 

§ 10. Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, vilket innebär 100 kronor för enskild 
medlem och föreningsmedlem samt 200 kronor för företag.  

§ 11. Styrelsemedlemmar i tur att avgå: Lars Bjurström, Eva Jan, Sven Jakobsson, Simon 
Stenman och Göran Wahlqvist. Lars Bjurström och Simon Stenman har avsagt sig omval, 
övriga omvaldes på två år. Nyvalda på två år: Suzanne Kisch-Asklander, Maria Helander och 
Niklas Mickelin. Emilia Lindqvist valdes enhälligt till föreningens ordförande. Revisorerna 
Ulf Klasson och Bengt Johansson omvaldes på ett år med Billy Pettersson som ersättare. Till 
valberedning omvaldes Roger Bergvall, Aina Lindgren och Valla Sigurdardottir med Aina 
Lindgren som sammankallande. 

§ 12. Inga inkomna motioner. 

§ 13. Verksamhetsplan för 2019, även den utskickad, presenterades översiktligt. 
Kommenterades i anledning av Klintehamn 2030, som kan få en fortsättning via en s.k. LUP, 
d.v.s. Lokal utvecklingsplan som skrivs i samverkan med Regionen och lokala aktörer.  



§ 14. Som övrig fråga togs upp ett resonemang kring hur man kan utöka samarbetet med de 
socknar utanför Klinte, som ingår i föreningens verksamhetsområde.  

§ 15. Karin Björnson avslutade mötet.  

Efter kvällens officiella möte serverades kaffe med hembakta bullar och därefter fick de fyra 
inbjudna gästerna möjlighet att presentera sina verksamheter på temat ”Bo och byggas i 
Klintetrakten”.  

Cecilia Dannborg från Klinte Entré berättade stolt om utvecklingen för deras 
uthyrningsverksamhet. Ett drygt femtontal hyresgäster finns där och exempelvis RP Mold har 
varit med från början, medan andra har kommit och gått. Inom kort flyttar gymmet i 
Klintehamn till Klinte Entrés lokaler, som har både företag och privatpersoner som 
hyresgäster.  

Att det finns efterfrågan på bostäder i Klintehamn, kunde Elisabeth Kalkhäll från 
Gotlandshem intyga genom en enkät som skickats ut till deras hyresgäster. Att det krävs lång 
kötid för en bostad i Klintehamn framgick också av Elisabeths presentation.  

Curt Cedergren, från företaget Rondellen, kunde bara instämma eftersom efterfrågan på 
bostäder i deras nuvarande bestånd var stort. Rondellens planer på att iordningställa sex 
lägenheter i gamla hotellet är inne i en pågående byggnadslovsprocess.  

Johan Gate, presenterade sina ambitioner för byggande i Klintehamn. Han kommer via s.k. 
dubbel markanvisning att bygga ett tjugotal lägenheter, hyresrätter, på Odvaldsområdet. 
Försäljningen av hans nybyggda lägenheter på A7-området är dock en förutsättning för 
igångsättandet i Klintehamn. Planerna för gamla ”Klintehemmet”, som han också äger, är inte 
helt klara. 

Samtliga presentatörer möttes av varma applåder från de drygt femtio personerna, som tagit 
sig till årsmötet i Hamnkyrkans lokaler.   

Britt Johansson 

Sekreterare  

Justeras: 

 Eva Jan   Eva Pettersson


