
Mötesprotokoll
Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
Idrottsvillan, Ingelstorp – 2015-04-15

§ 

1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes Lars Tibell.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Aktiviteter för Ingelstorps by. 

a. Valborgsmässobrasan 30/4 kl 19.30 (20.00) – HEN pratar med Stefan Hagenkötter och 
Agnar Andersson om grillar, LL ordnar kolbriketter 2x10kg och tändvätska 1l samt 
sångblad. 

b. Konsert med Simrishamns orkesterförening i kyrkan 9/5 kl 16 – annonsering, affischer 
kommer från orkestern. LT undersöker annonsering  

c. Föredrag/naturvårdsvandring med Simon Lundin om Tuvebäcken, tidpunkt fastställs 
senare. Förslagsvis första veckan i juli i samband med medlemsmöte och korvgrillning. 

d. Infoblad med alla kända aktiviteter samt IIFs aktiviteter under sommaren ställs samman 
och delas ut först vid majbålet och sedan distribueras i brevlådor i byn. Distribueras av 
styrelsens och aktivitetsgruppens medlemmar. 

e. Annonsering kring andra aktiviteter på hemsidan, t ex Bernhard & Weiss aktiviteter, EF 
kollar med Ingelstorps Restaurang, Saga har aktiviteter under litteraturrundan. Mötet 
beslutar att annonsering på hemsidan provas. 

5. Lars Tibell valdes till vice ordförande och aktivitetsgruppen tar rollen som klubbmästare.  

6. Föregående styrelsemötesprotokoll lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

a. SB söker bidrag från Studieförbundet vuxenskolan för kommande. 

b. Mötet beslutar att aktivitetsgruppen utser sammankallande inom sig.  
Eftersom aktivitetsgruppen  behöver fler medlemmar är alla frivilliga välkomna. 

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

Aktivitetsgruppen: Lisa Lindroos Nertsberg (LL), Hans-Erik Nilsson (HEN)

Frånvarande: Mats Andersson (MA). Aktivitetsgruppen: Kia Westberg Sjöholm (KW) 
och Robert Lindroos (RL)
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c. SB har varit i kontakt med kommunen gällande det stora och ökande råkbeståndet och fått 
information om att det är markägarens ansvar att lösa problemet med hjälp av 
kommunjägaren. 

d. Slamcontainern är numer täckt men lösningen med presenning blåser av.  

7. Övriga frågor. Inga övriga frågor togs upp. 

8. Nästa styrelsemöte blir 2015-04-28 kl 18.30 i Idrottsvillan. 

9. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Saga Bitkover-Norman 

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Lars Tibell 
Protokolljusterare
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