Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2018-08-23
Lokal: Ingelstorps IP
Närvarande: Eva Svensson, Elisabeth von Koch, Göran Björlin och Ingrid Hagberg.
Frånvarande: Inger Englund, Agnar Andersson
§1
Ordförande Eva Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Till protokolljusterare valdes Göran Björlin.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Föregående protokoll godkändes och följande punkter kommenterades:
Ungdomsstipendiet.
Eva har kollat upp lämpliga informationskanaler. Riktlinjer för ansökningsdag och praktiska frågor tas
upp på nästa möte 25/9.

§5
Kassarapport, Medlemsavgifter och Medlemsregister
Kassör Eira Ahlgren har på egen begäran bett om entledigande från sitt styrelseuppdrag med
omedelbar verkan. Därmed beslutade styrelsen att tidigare suppleant Agnar Andersson går in som
ordinarie ledamot och kassör.
Uppgifter Agnar Andersson
Födelsedata: 410703-3732
Adress:
Knappsdalavägen 186
270 75 Glemmingebro
E-mail:
agnar.andersson@ystad.nu
Kassarapport: För tillfället finns det 69 302 kr i kassan.
Medlemsavgifter: 50 kr/person och år.
Medlemsregister: Eva S. ansvarar för att registret uppdateras med aktuella e-mailadresser.

§6 Boule och grillkväll – utvärdering
Bouleafton Styrelsen konstaterade att det är lämpligare med denna aktivitet i samband med
1/8
att skolorna börjat då många är uppbokade med annat under semestertider.
Grillafton
21/7

Genomfördes med lyckat resultat och styrelsen beslutade att detta evenemang
återkommer nästa sommar.

§7
Kommande aktiviteter, höstens utskick och utdelning.
11/9
Informationsmöte solceller. Eva Hansson, Ystads kommuns energi-och klimatrådgivare
informerar hur man kan producera sin egen el med solceller.
Eva S och Elisabeth v K ansvarar för kaffeserveringen.
Ingrid H. skriver informationen på höstens utskick och hon och Elisabeth v K ansvarar för utdelning
av detta.
§8
Solcellspaneler. Informationsträff.
Datum fastställt till 11/9.
Se § 7.
§9
Nästa Byalagrådsmöte (BLR).
Datum för nästa möte är 10/9 och Göran B. närvarar. Ingelstorp är utsedd som värdby, men varken
Göran B. och Elisabeth v K, som var närvarande på det tidigare mötet, kan erinra sig att ha fått
förfrågan om detta. Göran B. kontaktar ordförande i BLR och stämmer av.
§10
Nyinflyttade
Beslutades att nyinflyttade hälsas välkomna med en blomma till ett värde av 150 kr.
§11
Övriga frågor
Eva S. har stämt av med kyrkan ang. användandet av stora och lilla salen i församlingshemmet.
Kyrkan låter byalaget utnyttja dessa utan avgift och under förutsättning att städning utförs.
Hemsidan behöver uppdateras och Eva S. kontaktar Eric F. med aktuell information.
Styrelsen konstaterar att hastigheten ej minskat trots införandet av 40 km i byn. Göran stämmer av
med övriga byar på nästa BLR-möte om de anser att det fått önskad effekt och om de mobila
fartkamerorna kan placeras i byarna för kontroll. Där tar han även upp Ystad kommuns insats ang.
jättelokorna.
Styrelsen har mottagit en skrivelse från företagare i byn som efterfrågar vilka rutiner som finns ang.
annonsering på byalagets anslagstavlor. Styrelsen beslutade att upplåta en separat anslagstavla för
byns företagare. Detta förutsatt att de ansvarar för installation och skötsel av denna samt är
medlemmar i byalaget. Göran B. svarar på skrivelsen.
Nästa möte: 25/9 kl.18.30 vid Ingelstorps IP.
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