Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2018-12-11
Lokal: Eva Svenssons bostad
Närvarande: Eva Svensson, Elisabeth von Koch, Göran Björlin och Agnar Andersson
Frånvarande: Inger Englund och Ingrid Hagberg.
§1
Ordförande Eva Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Till sekreterare för mötet valdes Göran Björlin och Rll protokolljusterare valdes Elisabeth von Koch.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Föregående protokoll godkändes och punkt 8 kommenterades:
Eva Svensson redogjorde för vilka åtgärder hon vidtagit för aV sprida informaRon på
skolorna om sRpendiet.
§5
Kassarapport, MedlemsavgiXer och Medlemsregister.
Agnar Andersson kunde meddela följande:
Kassarapport: För Rllfället ﬁnns det 67 967 kr i kassan.
Kostnaden för Österlen lyser uppgick Rll för närvarande 1 576 kr. Elisabeth von Koch inkommer med
yVerligare kviVon.
Kostnad för kopiering uppgår Rll 360 kr.
2 böcker har sålts, intäkt 400 kr.
3 nya medlemmar har betalat medlemsavgiX.
§6
Kommande akRviteter – Nyårspromenaden 1.1.2019.
Eric Farquhar ombedes göra särskilda anslag om nyårspromenaden.
Elisabeth von Koch ombesörjer anskaﬀning av korv, bröd, senap, ketchup samt öl och läsk.
Särskilda meddelanden om promenaden skall utdelas i brevlådor.
§7
Focus i byarna.
Eva Svensson skriver Rll kommunen om underhåll av marken vid reningsverket.

§8
Eva Svensson rapporterade från samrådsmötet med kommunen och meddelade aV inte något av
intresse för Ingelstorp avhandlades. Vidare meddelades aV nästa byalagsrådsmöte äger rum 4.2.2019
kl 18.30 i Gamla Rådhuset i Ystad samt aV nästa samrådsmöte med kommunen äger rum 4.3.2019 kl
15.00 i Nya Rådhuset i Ystad. Till byalagsrådsmötet åker Agnar Andersson och Elisabeth von Koch och
Rll samrådsmötet åker Göran Björlin och Elisabeth von Koch.
§9
NyinﬂyVade.
Meddelades aV nya invånare har kommit Rll Österlenvägen 260 men namnen är ännu inte kända.
§10
Övriga frågor.
Elisabeth von Koch upplyste om ”Röstångaprojektet” och åtog sig aV kontakta lämplig person för mer
informaRon.
§11
Nästa styrelsemöte äger rum 20.2.2019 och årsmötet äger rum 12.3.2019.
§12
Mötet förklarades avslutat.
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