Mötesprotokoll

Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
Idrottsvillan, Ingelstorp – 2015-12-09 kl 18.30
Närvarande:

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

Frånvarande: Mats Andersson (MA)
Adjungerade:
§
1.

Ordförande SB förklarade mötet öppnat.

2.

Till protokolljusterare valdes LT.

3.

Dagordningen godkändes.

4.

Föregående protokoll och rapporter
a.

Anslagstavlorna har levererats och uppsättning kan startas snarast beroende på väder.

b.

SB har repr. Ingelstorps byalag på samrådsmötet med kommunledningen. Info om nya
Vattenverket och byalagsrådet bjöds in att besöka anläggningen men det verkar osäkert hur
det verkligen blir med det besöket.

c.

SB tog upp frågan på förra byalagsrådsmötet om möjligheten att söka Leadermedel för
röjning av jättelokor. Förslaget mottogs med svalt intresse och bemöttes med motargument.

d.

LT rapporterar om teatergruppen, samarbetet med Glemmingebro m fl byalag i omgivning
och mötet diskuterade det formella kring byalagets roll i samband med ett ingående i
sammanslutningen.

5. Grillplatsprojektet
a.

Skissförslag från kommunens representanter har kommit. Det återstår att ha en dialog med
Torsten Andersson på Granhill om hans mark som i IIF använder. Skriftligt arrendeavtal
måste upprättas om kommunen ska genomföra den planerade anläggningen.. LT har ett
möte med Stefan Hagenkötter inplanerat om några dagar för att gå igenom praktiska
detaljer.

6. Jättelokan/Björnlokan
a.

SB har en dialog med Simon Lundin inför eventuell Leader -ansökan från vårt Ingelstorps
byalag.
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7. Planering inför 2016

8.

a.

MR meddelar att det är bokslut 31/12 och att hon behöver ha allt underlag för utgifter och
annat underlag samt kopior på alla mötesprotokoll, justerade, under 2015.

b.

MR föreslår också att man skulle ha med föredrag på årsmötet i ämnet jättelokan.

c.

Årsmöte 2016 beslutades hållas 3 maj 18.30 församlingshemmet alt IIFs klubbhus.

Övriga frågor.
a.

MR påpekar vikten av att aktivitetsgruppens medlemmar kallas till nästa styrelsemötet.

9. Datum för kommande styrelsemöte: 13 januari kl 18.30 i IIFs klubbhus.
10. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.
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Saga Bitkover-Norman
Ordförande

Eric Farquhar
Sekreterare

Lars Tibell
Protokolljusterare
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