
Protokoll fört vid Styrelsemöte med Ingelstorps byalag den 3 oktober 
2019 hos Agnar Andersson 

Närvarande; Eva Svensson, Göran Björlin, Agnar Andersson samt Elisabeth von Koch 
(suppleant). 

§1 Eva Svensson, ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.     Till sekreterare för mötet valdes Göran Björlin 

§2 Till att justera mötets protokoll valdes Agnar Andersson. 

§3 Dagordningen granskades och godkändes med tillägget att §8 bordlades 
till nästa möte. 

§4 Föregående protokoll upplästes varvid kassabeloppet under §6 rättades 
till 61.521 kronor. Då det gäller justering av protokoll är det tillräckligt 
med muntligt godkännande innan det läggs upp på byalagets hemsida. 
Signering kan ske vid nästkommande styrelsemöte. Eva meddelade att 
Saga Bitkover skall redovisa sin försäljning av boken om Ingelstorp och 
att 1.200 kronor finns att hämta för byns trevnad. 

§5 Agnar Andersson meddelade att det finns oförändrat 61.521 kronor i 
kassan. Medlemsantalet är oförändrat 70 st. 

§6                    Göran Björlin rapporterade från senaste samrådsmötet att 
information lämnades om den parkeringsöversyn som skall ske i 
kommunen och i övrigt upprepades tidigare frågom invasiva arter, 
leaderprojekt, fokusprogram och landsbygdsstrategi. Nästa möte blir 9 
december 2019 kl 16.00. 

§7 Eva Svensson meddelade att Lena Scherman är villig att hålla föredrag, 
ämne oklart samt att Ulf Lagerholm är villig att komma och berätta om 
fotografering och om sin nya bok. Trolldruvan har meddelat att de 
avböjer som föredragshållare. 

§8                    Ämnet bordlades till nästa styrelsemöte.  

§9 Österlen lyser 1 november. Styrelsen samlas kl 16.30 . Kl. 18,00 – 18.15 
serveras soppa. Eva Svensson fördelade arbetsuppgifter enligt följande: 

 Agnar Andersson köper 200 st marschaller, som sättes ut i öster mot 
kyrkan (Göran) , i väster till byns utkant (Agnar) i norr förbi 
församlingshemmet (Agnar och Göran) och i söder till 
byvägen(Elisabeth). Vidare köper Agnar T-sprit, tändare och soppåsar. 
Göran köper 5 st rulltårtor samt baguetter. Elisabeth köper mat och 
skaffar 4 st pumpor. Eva gör sparrissoppa och fröknäcke. 

§10 Meddelades att tre nyinflyttade finns: Fridhs på 39-vägen, Rickard 
Fransson    samt Linda och Johan Nordin, Österlenvägen 260.  

. 



  

§11 Eva meddelade att Quiz kommer att arrangeras i Glemminge 
medborgarhus 9.10 . Elisabeth meddelade att hon slutar som ledamot i 
Riksteaterföreningen i Glemmingebro och att ny ledamot sökes. Eva 
redogjorde för berättelsen om ”Juletyven” och om jättelokaproblemet 
samt informerade om idrottsföreningens julbord som vi får deltaga i. 
Datum bestämmes senare. 

§12 Datum för nästa möte meddelas senare. 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade härmed mötet. 

Ingelstorp 3 oktober 2019 

Vid protokollet 

Göran Björlin 

……………………………………………………………. ……………………………………………………… 

Ordförande Eva Svensson  protokollsjusterare  
   Agnar Andersson


