Mötesprotokoll

Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
Idrottsvillan, Ingelstorp – 2015-03-23
Närvarande:

Saga Bitkover-Norman (SB), Margaretha Rennerfelt (MR), Elisabeth von
Koch (EvK), Lars Tibell (LT), Eric Farquhar (EF),

Adjungerande på §1: Börje Andersson (BS)
Frånvarande:

Göran Bülow (GB), Mats Andersson (MA), Kia Westberg Sjöholm (KW)

§
1.

Ordförande SB förklarade mötet öppnat.

2.

Till protokolljusterare valdes EvK.

3.

Information från avgående ordf om avtalet med Sparbanken Syd gällande gåvan efter
försäljningen av Bankhuset. BA överlämnade utskrift av mail-kontakt med Sparbanken Syd.

4.

Kassör MR rapporterade om ekonomin, utgångsläget och de förändringar hon genomfört, nu
sköts bankontakterna digitalt och all bokföring på ett modernt bokföringsprogram.

5.

Diskussion om gåvan från Sparbanken Syd och hur pengarna hanteras i fortsättningen. Det är
konstaterat och bekräftat från Sparbanken Syd att inga särskilda villkor var knutna till gåvan.
De pengar som återstår efter utbetalningarna är det byalaget som disponerar. Mötet beslutar
enhälligt att bidragsutdelningar till föreningar upphör.

6.

Information om möten som byalaget bör delta i och övriga aktiviteter/samarbeten.
a.

Ett möte skall hållas tillsammans med aktivitetsgruppen 15 april.

b.

SB skall kontakta Studieförbundet vuxenskolan och höra om vad som gäller.

c.

Majbål på Månsas Nels skall hållas och Agnar Andersson har lämnat tillåtelse.

d.

SB föreslår aktivitet med Simon Lundin som är från Ingelstorp och som kan prata lite
naturvård med oss och berätta om vår mosse som är ett naturskyddsområde.

e.

LT föreslår konsert i Ingelstorps kyrka 9 maj med Simrishamns orkesterförening.
Arrangemang i samarbete med Löderups församling. Mötet ger LT i uppdrag att kontakta
Löderups församling och undersöka intresse och möjligheter.

f.

Samrådsmöte hålls i Nya Rådhuset 18 maj.

g.

Nyinflyttade bör, som tidigare, hälsas välkomna med blommor. Viktigt att inga nyinflyttade
utelämnas.
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7.

Fokus på byarna – förslag på åtgärder som kan ansökas om. Fartminskande åtgärder,lekplats,
åtgärder mot jättebjörnlokor och rensning av bäcken nämndes som idéer. SB skall undersöka
var vi har kommunal mark som kan användas.

8.

Inför kommande medlemsmöten:

9.

a.

I utskick inför konsert och andra aktiviteter ska vi uppmana Ingelstorps bybor att lämna epostadresser till oss via vår hemsida. Mötet beslöt att byalaget gör ett formulär för anmälan
till nyhetsmejl på hemsidan som möjliggör kallelse till möten mm.

b.

Mötet beslutar att datum för kommande styrelsemöten fastställs löpande efter hand.

c.

Extra årsmöte och brutet räkenskapsår: LT föreslår som alternativ till årsmöte under
sommarsäsomgen, ett medlemsmöte i början juli. Mötet beslutar att så ska bli.

Övriga frågor:
a.

Mötet beslutar att byalagets mötesprotokoll skall göras tillgängliga för allmänheten på
byalagets hemsida.

b.

Mötet finner att stadgarna gäller och att årsmötet tagit beslut som är stadgevidrigt gällande
antal ersättare i styrelsen. Den övertaliga ersättaren erbjuds plats i aktivitetsgruppen.

c.

EF informerade om byalagets hemsida och kommunikation inom styrelsen.

d.

SB tar upp frågan om råkbeståndet som ökat kraftigt under de senaste åren. LT föreslår att
frågan skall tas upp i byalagsrådet för att senare tas upp i samrådet.

e.

EF och LT påpekar problemet med kommunens illaluktande, öppna container vid
tömningsstationen för septiksslam vid slutet av vägen till MH Modules. SB skall
undersöka saken.

10. Nästa styrelsemöte blir 2015-04-15 kl 18.30 i Idrottsvillan och aktivitetsgruppen skall kallas.
11. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

––––––––––––––

––––––––––––––

––––––––––––––

Saga Bitkover-Norman
Ordförande

Eric Farquhar
Sekreterare

Elisabeth von Koch
Protokolljusterare
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