
Mötesprotokoll
Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
Idrottsvillan, Ingelstorp – 2016-03-22 kl 18.30

§ 

1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes EvK.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Uppföljningar och rapporter, föregående protokoll 

a. Valborgsmässofirandet. SB pratar med Agnar Andersson om vi får lov att nyttja platsen för 
valborgsbrasan vid Månsas Nels.  

a. Gärna organiserad körsång vid valborgsfirandet. Behövs högtalaranläggning? 

b. Grillkol mm kan köpas hos 44-ans bygg där byalaget har konto. 

b. Teatersamarbetet har en barnföreställning planerad till 24 april i Glemmingebro. 

c. Årsmötet; Lena Viredius och församlingshemmet är bokade till 3 maj. 

d. Invigning av grillplatsen; allt tyder på att byggstart blir i april. Kanske kan invigningen 
kunnas hållas i samband med årsmötet och flyttas till idrottsplatsen. 

e. Grodsafari Simon Lundin; inget datum än. Förslagsvis på kvällen då de hörs bäst. 

f. Per-Uno Alm om "Framtidens energi". Ämnet är högaktuellt eftersom nya subventioner är 
på gång. Förslagsvis i veckan efter midsommar. Lämplig plats idrottsplatsen/-villan. 

g. Växtbytardag. Förslagsvis till sensommaren. 

h. Teatersamarbetet: Vuxenföreställning. 

i. Lena Alebo om bygdens historia (möjligen i samband med Österlen Lyser), SB skall 
kontakta. 

j. Österlen lyser, soppa vid banken och ev ytterligare arr. Det är osäkert om parkeringen kan 
användas, församlingshemsparken är ett förslag på alternativ. 

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

Frånvarande: Mats Andersson (MA)

Adjungerade:
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k. Julkonsert - Simrishamns Orkesterförening. Konserten är bestämd att genomföras men inte 
tidpunkten.  

l. Höstaktiviteterna bör presenteras i separat utskick När mer är fastställt. 

m. Midsommarfirandet skall tydligen genomöras av IIF som tidigare. 

5. Övriga frågor. 

a. SB kontaktar Kristin Persson hos Leader om lösningar och möjligheter till resurser för att 
stoppa jättebjörnlokans utbredning. 

b. GB berättar att en stork har observerats i Ingelstorp. 

6. Datum för kommande styrelsemöte: 20 april kl 18.30 i IIFs klubbhus.  

7. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

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

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Elisabeth von Koch 
Protokolljusterare
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