Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2018-09-25
Lokal: Ingelstorps IP
Närvarande: Eva Svensson, Elisabeth von Koch, Göran Björlin, Agnar Andersson och Ingrid Hagberg.
Frånvarande: Inger Englund,
§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 lades till handlingarna.
§5
Kassarapport, Medlemsavgifter och Medlemsregister.
Agnar A. kunde meddela följande:
Kassarapport: För tillfället finns det 68 802 kr i kassan.
Medlemsavgifter: 50 kr/person och år.
Medlemsregister: För tillfället finns det 94 st. medlemmar.
Beslutades att Agnar Andersson och Eva Svensson är firmatecknare var för sig.
§6 Boule och solcellsmöte – utvärdering
Bouleafton Eva S. framförde ett stort tack till Agnar och Ann-Margret A. för deras gästvänlighet
1/8
och den goda förtäringen.
Solcellsmöte Informationsmötet var välbesökt och uppskattat av boende från Ingelstorp och
11/9
Glemmingebro.

§7
Kommande aktiviteter.
2/11
Österlen lyser. Kommunen skänker 20 st marschaller till byarna. Ansökan senast den
30/9, Elisabeth v K ansvarar för detta. Övriga uppgifter till detta evenemang fördelas
på nästa styrelsemöte den 25/10.
14/10

Tacksägelsedagen. En förfrågan har ställts från kyrkan om styrelsen kan ansvara för
inre dekorationer i samband med gudstjänsten. Eva S. och Elisabeth v K. ordnar detta.

§8
Hemsidan. Uppföljning av uppdatering.
Eva S. och Eric F. har redigerat och uppdaterat hemsidan med aktuell information. Styrelsen får i
uppdrag att till nästa möte gå igenom hemsidan och komma med kommentarer till nästa möte.

§9
Stipendiet, utdelning av informationsblad samt sista datum för ansökan.
Eric F. har gjort ett utkast till informationsblad som ska delas ut till berörda elever. Text ang.
stipendiet uppdateras med att ”Stipendiet avser aktiviteter under ett kalenderår”. Ansökan
skickas senast 21/2-2019.
§10
Fastställande av datum för årsmötet 2019.
Beslutades att mötet hålls den 12/3-2019. Pianist Gustav Brandt står för underhållningen.
§11
Svar på skrivelse ang. byalagets anslagstavlor.
Eva S. har å styrelsens vägnar svarat på skrivelsen. (Se protokoll 23/8, punkt 11).
§12
Arrendeavtal anslagstavla.
Eva S. har förnyat tidigare arrendeavtal med Per-Axel Sjöholm för tavlan vid f.d. Sparbanken.
§13
Välgörenhetskonserten 28/7
Arrangörerna tackar byalagen i Ingelstorp och Glemmingebro för förtäringen i samband med
konserten.
§14
Byalagsrådmötet i Ingelstorp 10/9.
Göran B. och Elisabeth v K. rapporterade från detta möte och även från Samrådsmötet den 24/9 och
kunde konstatera att det är i princip samma frågor som kommer upp på dessa möten. En viktig,
återkommande fråga är brist på mobiltäckning i Kåseberga sett ur säkerhetssynpunkt. Kommunen
uppmanas agera mer kraftfullt då frågan varit upp vid ett flertal gånger utan åtgärd.

§15
Nyinflyttade.
Dessa har uppvaktats med blommor och gratis medlemskap i byalaget under ett års tid.
§16
Övriga frågor
Ystad stadsteater håller föreställningen ”Den sista födelsedagen” i Glemmingebro, Medborgarhuset
den 27/10. I priset ingår även en tre-rätters middag. Se anslagstavlor för mer information.
§17
Nästa möte är den 25/10.
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