Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2017-04-06
Lokal: Församlingshemmet
Närvarande: Saga Bitkover-Norman, Elisabeth von Koch, Eira Ahlgren, Tina Chapell, Eva Svensson och
Ingrid Hagberg.
Frånvarande: Annika Härstedt och Inger Edlund
§1 Ordförande Saga Bitkover-Norman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Till protokolljusterare valdes Eira Ahlgren.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Kassarapport och budget för året
Kassör Eira Ahlgren meddelade att det finns tre konton.
Österlenkonto 1: på kontot 1533 kr
Österlenkonto 2: på kontot 76 004 kr (Sparbanksgåvan)
Servicekonto: 3 617 kr
Föreslogs att konto 1 och 2 slås samman.
Beslutades att en budgetram på 12 000 kr sätts för byalagets aktiviteter under år 2017.
Det beslutades även att ett stipendium inom skolans upptagningsområde (Glemmingebro, Löderup,
Kåseberga och Ingelstorp) ska upprättas. Information ska skickas till resp. skolor och intresserade får
därefter ansöka om stipendiet.
Stipendiet är på 5000 kr.
De sökande ska vara i åldrarna 7 – 16 år och har inom idrott och kultur eller på annat sätt utmärkt sig
på ett positivt sätt.
§5 Planering våren och sommarens aktiviter
30 april:
Valborgsfirande vid kasen. Lotter ska finnas till försäljning. Ingrid ordnar det praktiska
med inköp.
6 juni:
Lena Alebo, chef för Simrishamns Museum har erbjudit sig att leda en rundvandring
och berätta om fornlämningarna i vårt område. Samling och fika vid
församlingshemmet.
2 juli:

Firande av Hagalid fotbollsförening som fyller 60 år. Samtidigt ska boulebanan invigas
med bandklippning. Byalaget ser till att det går att grilla medhavd korv och
bjuder på kaffe och kaka.
Föreningen annonserar alltid om midsommarfirandet och kommer i samma annons att
nämna 60-års firandet. Byalagets styrelse kollar upp olika musikalternativ i samband
med firandet.

November:

Österlen lyser. Mötespunkt i församlingshemmet där tilltugg kommer att serveras.

Årsmöte:

I församlingshemmet. Tilltugg kommer att serveras.

§6 Vad kan vi göra för företagen
Frågan diskuterades och styrelsen funderar vidare.
§7 Byarådsmöten
Beslutades att Eva Svensson närvarar vid dessa möten.

§8 Övriga frågor
Information Valborg
Elisabeth lägger informationsblad i byns brevlådor där även byalagets bankgiro noteras för att få fler
medlemmar.
Anslagstavlan vid f.d. banken
Elisabeth ser till att anslagstavlan fixas till och Eva kollar upp om området/vägen där tavlan står
är allmän väg.
§9 Mötet avslutades
Nästa möte är planlagt till 9 maj.
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