
Mötesprotokoll
Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
Hos Margaretha Rennerfelt, Ingelstorp – 2015-05-19

§ 

1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes EvK.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Ekonomirapport, MR rapporterade skriftligen det ekonomiska läget och kontostrukturen. 

1. Frågan har ställts om byalaget betalar B&W för deras arrangemang baserat på 
presentationen av evenemang på hemsidan. Beslut att EF ser över möjligheten att separera 
visningen av evenemang Byalagets från övriga arrangörers. 

2. SB kontaktar byalagsrådet och frågar om det bidrag som betalades ut 30/10 förra året till 
byalaget är återkommande med automatik. 

5. Föregående protokoll och utvärdering av gjorda arrangemang. 

a. Valborgsmässofirandet fick många deltagare, fler än vanligt, ca 70 personer och vi kan 
konstatera att utdelningen i brevlådorna fungerade. Nästa år skall brasan inte tändas lika 
tidigt. 

b. Konserten med Simrishamns orkesterförening i kyrkan var lyckad och välbesökt med ca 
100 besökare.  

c. LT har undersökt med Thomas Lantz om möjligheten att hysa ett inslag i Ystad Jazzfestival 
i Ingelstorp kyrka och har i princip fått ett ja. Återstår att reda ut finansieringsfrågan och 
vad för slags evenemang det ska bli. 

6. Val av representanter till möten i byaråd, med kommunen och andra samarbetsgrupper där 
byalaget ska representeras. Lars Tibell har valts att representera byalaget i teaterföreningen. 
Företrädelsevis skall byalaget representeras av ordförande eller vald representant ur styrelsens 
medlemmar.  
Mats Andersson kan adjungeras till aktivitetsgruppen vid behov.  
Programgruppen skall informeras av EF. 

7. SB rapporterade från det senaste samrådsmötet med kommunledningen. 

8. Julkonserten, förslag är att Simrishamns Orkesterförening håller konsert och LT undersöker 
möjligheterna hos orkestern och kyrkan. 

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

Frånvarande: Göran Bülow (GB), Mats Andersson (MA)
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9. Fokus i byarna-ansökan. Beslut om att ansöka till anläggning för trivsel och umgänge vid 
idrottsplatsen, sittbänkar och bord, vindskydd, grillplats, boulebana mm. SB sätter samman ett 
förslag till formulering av ansökan. 

10. Nästa styrelsemöte blir 2015-06-11 kl 18.30 i Idrottsvillan. 

11. Övriga frågor. 

a. MR påpekar att programgruppen skall kontaktas i god tid innan 7/7 angående praktiska 
frågor kring evenemanget med Simon Lundin.  

b. Protokollen skickas ut till styrelsen och  publiceras på hemsidan efter justering. 

c. Blommor till nyinflyttade Ingelstorpsbor beslutar vi upphör då det är svårigheter med att 
hålla reda på vilka som är nyinflyttade och undvika orättvisor. 

12. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

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

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Elisabeth von Koch 
Protokolljusterare
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