
Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2018-06-26 

Lokal: Karnas väg 27 Ingelstorp (hemma hos Eva). 

Närvarande: Eva Svensson, Eira Ahlgren, Inger Englund, Göran Björlin, Agnar Andersson och Ingrid 

Hagberg. 

Frånvarande: Elisabeth von Koch  

§1  

Ordförande Eva Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2  

Till protokolljusterare valdes Eira Ahlgren. 

§3  

Dagordningen godkändes. 

§4  

Föregående protokoll godkändes och följande punkter kommenterades: 

§11: Ungdomsstipendiet. Text på hemsida ändrad men frågan är hur vi når ut till 

berörda ungdomar. 

Eva kollar upp via sitt nätverk och frågan bordlades till nästa möte den 23/8-18. 

§14: Informationstavla vid församlingshemmet. Nyckel till tavlan ska lämnas till 

kyrkan.  

§5  

Kassarapport, Medlemsavgifter och Medlemsregister 

Kassarapport: För tillfället finns det 69 501 kr i kassan.  

Medlemsavgifter och medlemsregister bordlades till nästa möte. 

  

§6 Boule och naturvandring - utvärdering 

Bouleafton: Ett halvdussin boulesugna dök upp vid första tillfället och det planerade andra mötet  

sköts upp p.g.a. regn. 

Naturvandring: Även där dök det upp ett halvdussin intresserade vandrare under ledning av Simon 

Lundin. Frågan är vilken tidpunkt som är bäst lämpad för detta. Styrelsen funderar vidare. 

§7 

Kommande aktivitet 

21/7: Grillafton med start kl. 17.00. Eva S och Inger E tar ansvar för det praktiska vid detta 

 evenemang. Kollar bl.a. upp tillgång till grillar och bord/stolar. 

 

§8 

Rapportering från Samrådsmötet 

Göran B. kunde meddela att många punkter som togs upp har ingen direkt påverkan på Ingelstorp 

och har dryftats vid tidigare tillfällen. Ystads kommuns parkchef informerade att arbete med att  

bekämpa jättelokorna påbörjats men att bekämpningen får ej ske nära vattendrag. 



§9 

Solcellspaneler 

Byalaget ska i samarbete med Glemmingebros Byalag anordna ett informationsmöte i augusti ang. 

solcellspaneler. Eva Hansson som är energi-och klimatrådgivare hos Ystads-och Tomelilla kommun 

ansvarar för informationen kring detta. Beslutades att Eva S kontaktar Anders Klingenberg, 

Glemmingbro och de bestämmer ett passande datum. 

§10 

Höstens program 

21/7   Plats ändrad till Församlingshemmet då det är mer praktiskt med hänsyn till väder och 

Grillkväll vind. Ansvariga: se paragraf 7. 

1/8  Bouleafton hos Agnar A. då det är mer praktiskt sett ur väder-och vindsynpunkter. 

5/9 Deltagare kommer via höstens utskick av aktiviteter anmodas att ta med sig egen 

 dryck. 

Augusti Informationsträff solceller 

November Österlen lyser. Beslutades att i samband med evenemanget bjuda in Anna-Stina 

 Hultgren Lööw för ett föredrag om mat och handarbeten genom tiderna. Hon har även 

 skrivit en bok i detta ämne. 

Beslutades att ovanstående program presenteras i höstens utskick. Ingrid och Eva ansvarar för detta. 

 

§11 

Nyinflyttade 

Två nyinflyttade familjer har hälsats välkomna med sparrisbuntar och ett års medlemskap i byalaget. 

§12 

Övriga frågor 

Information ang. ”Slåtterkurs i Svarte” och ”Rosfest på Österlen” anslås på byalagets anslagstavlor. 

  

 

      

      

       

 

 

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

------------------------------------ 
Eira Ahlgren 
Protokolljusterare 

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

 


