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1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes LT.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5. Kassarapport och ansökta pengar. 

a. SB har skickat in ansökan till kommunen för Fokus på byarna. Trivselplats på Ingelstorps 
idrottsplats. Ingelstorps IF:S styrelse är tillfrågad och tycker det är en bra idé. Avtal om 
marknyttjandet skall skrivas med Ingelstorps IF om bidragsansökan går igenom. SB 
bevakar utvecklingen i ärendet hos kommunen. 

6. Byalagsträffen 7 juli. 

a. LT och EF kontaktar Lisa Lindroos Nertsberg under fredagen för att få igång planeringen 
inför evenemanget. 

7. Informationsblad om aktiviteterna i Ingelstorp. 

a. Måste delas ut innan midsommar om det skall få verkan i tid, LT och EF sätter samman. 

b. Byalagsträffen med naturvårdsföredrag av Simon Lundin äger rum på idrottsplatsen. 

8. Samrådsförslaget till områdesbestämmelser för området söder om Österlenvägen. 

a. SB kontaktar samhällsbyggnad och frågar ytterligare. Solcellspaneler och mindre 
vindkraftverk vid fastighet. Delar av byggnad och småbyggnader, rivning och ny- och 
ombyggnad. Synpunkter skall lämnas till samhällsbyggnad innan 3/7. SB och LT skriver 
samman en inlaga som skickas till samhällsbyggnadsnämnden. 

9. Datum för årets kommande styrelsemöten. Ons 26/8, 21/10, 9/12 (Byalagsrådet möte 28/9). 
Eventuellt blir årsmötet 2016 förlagt i samband med t ex kristi himmelfärdsdag eller pingst 
eftersom antagligen fler fritidsboende Ingelstorpare är på plats då. 

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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10. Övriga frågor. 

a. MR berättar om 2 juli sångkonsert i kyrkan, in på evenemangslistan på hemsidan. Lägger 
vikt vid att vi försöker använda lokala förmågor, musik mm, till evenemangen. 

11. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

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

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Lars Tibell 
Protokolljusterare
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