
Mötesprotokoll
Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
Idrottsvillan, Ingelstorp – 2015-08-26

§ 

1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes GB.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5. Kassarapport. MR informerade om kassaläget.  

6. Trafiken, övriga rapporter. 

a. Bidrag "Fokus" på byarna till grillplats etc idrottsplatsen har beviljats av kommunen. Möte 
i med IIF styrelse skall hållas. SB och LT söker lämpligt datum. 

b. Trafiken; SB visar upp fartradarn som lånats från Nybrostrand. SB:s mätningar har inte 
visat på särskilt höga hastighetsöverträdelser. Fler mätningar skall göras, LT och GB ställer 
upp och LT tar hand om fartradarn tillsvidare. 

c. Byalagsträffen med Simon Lundin kan betraktas som mycket lyckad. Väl besökt och 
många lovord i efterhand 

d. SB har fått besked från kommunen om att septic-slamcontainern vid fabriken skall tas bort 
och att bilarna därefter skall köra till Ystad och tömma slam. Tidsramen är oviss, men 
byalaget planerar en insändare om inget hänt inom ungefär en månad från nu. 

e. Styrelsen beslutar att utse Irja Kaarela-Naumanen, Annika Härstedt och Lisa Lindroos-
Nertsberg till aktivitetsgrupp. 

7. Byarådsmötet 28 sept. 

a. Den nya aktivitetsgruppen sköter catering för tillställningen. 

b. SB föreslår att ansökan av Leader-bidrag för naturvårdsinsatser utefter ån, (bl a 
bekämpning av jättelokor) tas upp i byalagsrådet och att alla byalag gör detsamma. 

8. Övriga höstaktiviteter och nya idéer. 

a. Österlen lyser: Uppstartsmöte 6 sept i Skillinge, SB skall närvara. Ingelstorps byalag har 
tidigare inte varit med i föreningen, bara haft egen aktivitet med marschaller och soppa 

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

Frånvarande: Elisabeth von Koch (EvK), Mats Andersson (MA)
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med bröd vid banken. Styrelsen beslutar att byalaget hädanefter skall ingå i föreningen 
Österlen Lyser och betala avgiften. Aktiviteten vid banken skall genomföras som tidigare. 

b. Lucia: styrelsen beslutar att byalaget avstår från arrangerat luciafirande.  

c. Julkonsert i kyrkan: LT undersöker möjligheter. 

9. Övriga frågor. 

a. Vuxenskolan, deras bidrag, kommer det? SB kontaktar Studieförbundet Vuxenskolan och 
undersöker. 

b. Det är problem med brunnslock mitt i byn på Österlenvägen som blivit nerkörda av tung 
trafik och förorsakar störande smällar när de körs över, särskilt av lastbilar och släp. SB 
föreslår att man kallar ut repr. från både Trafikverket och kommunen för att se problemet. 
LT kontaktar Trafikverket och undersöker detta och den höga hastigheten genom byn. 

10. Datum för årets kommande styrelsemöten: (Byalagsrådet möte 28/9), 21/10, 9/12.  

11. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

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

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Göran Bülow 
Protokolljusterare
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