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1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes EvK.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Kassarapport: MR rapporterade om föreningens ekonomi. 

1. SB har mottagit två ansökningar till bidrag från Sparbankens gåvopengar och har lämnat 
till svar att det inte längre betalas ut några bidrag till idrottsföreningar. 

5. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

a. Medlemskort medlemskap i byalaget: alla som nu anses vara medlemmar i byalaget 
behöver informeras om att de är det och uppmaning om att de aktivt behöver anmäla om de 
inte vill vara medlem i fortsättning. info delas ut i samband med annan evenemangsinfo. 

b. LT rapporterade om Leader-mötet den 15/9. 

c. LT var med om teaterföreställningen i Glemminge 3/10 och berättar att det var en bra 
föreställning och i stort ett mycket lyckat och trevligt arrangemang som dessutom gjorde 
ett positivt resultat ekonomiskt. 

d. Byalagsrådsmötet 28/9: SB ingår numer i BR:s trafikgrupp tillsammans med Fleming 
Eklund (Nybrostrand) och Anders Larsson (Glemmingebro) och har satt samman en 
skrivelse till kommunen om hastighetsproblemet i byn och påpekar att 40 borde vara 
gällande gräns i alla byar.. 

6. Nya anslagstavlor. 

1. SB har pratat med Maria Olsson om placering vid församlingshemmet vid muren vid 
infarten till församlingshemmet. Detta går Maria O med på om det innebär att de också får 
använda sig av anslagstavlan. 

2. Mötet delegerar till EvK att ombesörja inköp och uppsättning av 2 st anslagstavlor, en vid 
församlingshemmet och en vid banken. Eric Janson har vänligt ställt upp med att hjälpa till 
med uppsättningen. EvK återkommer till styrelsen med prisuppgifter på anslagstavlorna. 

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

Frånvarande: Mats Andersson (MA), Göran Bülow (GB)

Adjungerade: Stefan Hagenkötter IIF (SH)
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7. Österlen lyser. 

a. MR kan sköta inköpen av det som behövs, marschaller etc baserat på tidigare redovisade 
inköp. Lapp till brevlådorna tas fram och delas ut.  

8. Julkonserten. 

a. Det går inte att genomföra någon julkonsert, orkestern har inte möjlighet. Men man kan 
antagligen ställa upp med en vinterkonsert 11 januari. Mötet beslutar att en januarikonsert 
skall hållas. 

9. Grillplatsen på idrottsplatsen 

a. LT och Stefan Hagenkötter skall prata vidare med kommunens representanter och längre 
fram bjuda in dem att titta på hur man skulle vilja genomföra trivselplatsen. 

10. Övriga frågor. 

a. EvK föreslår ett samarbete med en diskmaskin i köket i idrottsvillan. LT tar med sig 
förslaget till idrottsföreningens styrelse. 

b. Septics-containern togs bort men är tillbaka på plats nere vid bäcken igen, den ser dock 
inte ut att vara i bruk. SB skall höra med kommunen om varför den står kvar. 

11. Datum för årets kommande styrelsemöten: 9/12.  

12. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

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

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Elisabeth von Koch 
Protokolljusterare
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