Kons%tuerande mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2018-04-05
Lokal: Karnas väg 27, Ingelstorp (hemma hos Eva S.)
Närvarande: Eva Svensson, Eira Ahlgren, Elisabeth von Koch, Göran Björlin, Agnar Andersson och
Ingrid Hagberg.
Adjungerad: Eric Farquhar
Frånvarande: Inger Englund
§1
Ordförande Eva Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Till protokolljusterare valdes Eric Farqhuar.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Föregående årsmötesprotokoll.
Den nya styrelsen ﬁck på årsmötet i uppdrag a[ bilda en grupp, bestående boende från byn, som ska
starta upp och ansvara för en ak%v grannsamverkan. Eva S. kontaktar kommunpolis Patric Nihlén för
mer informa%on och ärendet ﬂy[as %ll nästa möte.
§5
Kons%tuerande styrelseval för 2018
Till ordförande utsågs på byalagets årsmöte Eva Svensson (1 år).
Till kassör utsågs Eira Ahlgren (1 år).
Till sekreterare utsågs Ingrid Hagberg (1 år).
Till ordinarie ledamöter utsågs Elisabeth von Koch (2 år) och Göran Björlin (2 år).
Till ersä[are utsågs Inger Englund (1 år) och Agnar Andersson (2 år).
Beslutades a[ ordförande Eva Svensson och kassör Eira Ahlgren tecknar var ﬁrma för sig.
§6
Kassarapport
Kassör Eira A. rapporterade a[ det för %llfället ﬁnns 71 505 kr på kontot. Medlemsavgiaer är för
%llfället den enda inkomstkällan.
§7
Fasställande av mötedagar 2018
Följande mötesdagar beslutades (med reserva%oner):
5/4, 3/5, 26/6, 23/8, 25/9, 25/10 och 20/11
Vid förhinder ska Eva S. kontaktas.
§8
Byalagets målsä[ning
Målsä[ningen framgår genom byalagets ak%viter så styrelsen anser a[ någon skrialig målsä[ning
inte är nödvändig.

§9
Medlemsavgiaer och e-mailadresser
För %llfället ﬁnns det 65 medlemmar varav en del är utan dator och e-mail adresser.
§10
Utskick av medlems avgiaer 2018
Anmodan a[ betala årsavgiaer tas med på årets första utskick (som läggs i byns brevlådor) ang.
kommande ak%viteter i byn.
Medlemmar med angivna mailadresser får påminnelse a[ besöka hemsidan och även betala avgiaen.
§11
Nyinﬂy[ade
Beslutades a[ nyinﬂy[ade i byn hälsas välkomna med en blomma och bjuds på första årets
medlemskap i byalaget.
§12
Ungdomss%pendiet – förändringar?
Synpunkter framfördes på annonsens formulering huruvida det lockat %ll sig rä[ målgrupp eller inte.
Uppdrogs %ll Göran B. a[ formulera om beﬁntlig formulering och redovisa det på nästa möte där
även informa%onskanaler tas upp.
§13
Årets ak%viteter samt årets första ak%vitet: Valborgsmässoaaon
Beslutades a[ styrelsen skickar ut två informa%onsblad ang. årets ak%viteter. E[ på våren och e[ på
hösten.
30/4
Valborgsmässoa0on
Ansvariga: Agnar A. ansvarar för bålet och hör med Katalin Tibell om hon har möjlighet a[ leda
vårsångerna. Ingrid H. köper in grillkol och tändvätska. Eva S. ser %ll a[ grillar och bänkar ﬁnns på
plats. Grillning från 19.30 och stora bålet tänds 20.00.
Informa%on om de[a skrivs av Ingrid H. på nästa utskick och Eric F. informerar via hemsidan.
30/5
Boulea0on vid Idro:splatsen
Ansvarig: Agnar A. Samling 18.00. E[ test för a[ undersöka om intresse ﬁnns för ﬂer aanar.
Juni: Naturvandring på Ingelstorps Ängar
Ansvarig: Elisabeth v K. som även kontaktar Simon Lundin för guidad tur. Datum och %d meddelas
senare.
21/7
Grillkväll på Idro:splatsen
Ansvariga: Inger E och Eva S.
2/11
Österlen lyser
Ansvariga: Eira A. och Eva S.
1/1 2019

Nyårspromenad med kokt korv

Ansvarig: Beslutas senare.
§14
Informa%onskanaler ang. ak%viteter %ll byalagets hemsida.
Eric F. beskrev hur byalagets hemsida är uppbyggd och hur den är tänkt a[ användas i fram%den.
E[ önskemål är a[ styrelsen bidrar med material och %psar om kommande ak%viteter
§15
Fördelning av arbetsuppgiaer
a) Byalagsrådet. Nästa möte är 23/4. Eva S. och Elisabeth v K. har varit närvarande på %digare
möten. Tanken är a[ nya personer fasas in. Göran B. och Eira A. går på de[a möte.
b) Samrådsmöte. Nästa möte är 7/5 och beslut om vilka som ska närvara tas på nästa
styrelsemöte.
§16
Övriga frågor
Glemmingebro har problem med hundpåsar slängs här och var och har därför tagit fram
klisterdekaler som kan placeras på byns soptunnor.(Dekalerna ger ok a[ slänga påsen i tunnan).
Eva S. har blivit erbjuden a[ köpa 100 dekaler för 600 kr. Styrelsen beslutade a[ tacka nej %ll
erbjudandet.
Frågan togs upp om byalaget ska ﬁnnas på Facebook, en sida som ini%erats av %digare ordförande
Saga Bitkover-Norman. Styrelsen beslutade a[ den beﬁntliga hemsidan som sköts av Eric F är fullt
%llräcklig för %llfället då det ska satsas på a[ vidareutveckla den. Eva S. kontaktar Saga B-N. för vidare
åtgärder.
Frågan togs upp vem eller vilka som ska skriva informa%onen på utskicken %ll byn. Styrelsen
beslutade a[ sekreteraren skriver materialet och a[ Eric uppdaterar hemsidan med samma material.
Styrelsen beslutade a[ kommande möten ska hållas i idro[splatsens lokaler.

------------------------------------Eva Svensson
Ordförande

-----------------------------------Eric Farquhar
Protokolljusterare

-----------------------------------Ingrid Hagberg
Sekreterare

