
Protokoll fört vid Styrelsemöte med Ingelstorps byalag den 20 november kl. 
18,30 på Ingelstorps idro@splats. 

Närvarande; Eva Svensson, Agnar Andersson, Ingrid Ascard samt Helena Bårdskär. 

§1 Eva Svensson, ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Till a@ justera mötets protokoll valdes Helena Bårdskär. 

§3 Dagordningen granskades och godkändes. 

§4 Eva Svensson meddelade a@ protokollet även skall skickas Pll 
styrelsen@ingelstorp.info 

§5 Agnar Andersson redogjorde för den ekonomiska situaPonen. 

§6 Medlemsantalet är ca 75 stycken. En allmän diskussion uppstod huruvida vi 
skall få deltagande i akPviteter a@ betala medlemsavgiV.  

§7 Göran Björlin +1 åker Pll Byalagsrådet i Kåseberga den 25 november. Styrelsen 
stödjer de som vill hålla frågan om de invasiva arterna levande. 

 Styrelsen stödjer även de som ifrågasä@er om ”Fokus i byarna” är bästa sä@et 
a@ fördela pengar ut i byarna. 

§8 Eva Svensson har svarat på mail från Susanne Lundquist angående höga 
hasPgheter genom Ingelstorp. Byalaget har genom olika kanaler genom åren 
lagt mycken Pd på a@ dämpa hasPgheten i byn. Frågan skall lyVas fram igen i 
Byalagsrådet. 

§9 Byalaget behöver ny representant Pll Riksteaterföreningen. Styrelsen skall 
undersöka, om det finns någon i byn, som brukar delta i deras akPviteter. Då är 
kanske denne person även intresserad av a@ representera bylaget? Frågan 
pausas vidare Pll Årsmötet. 

§10 Förslag om e@ föredrag om Va@en i våra åar skjuts upp Pll det finns mer 
underlag i ärendet. 

§11 Eva sä@er upp meddelande i skolorna om sPpendiet. 

§12 Styrelsen intar årets jultallrik på Ingelstorps idro@splats. 

§13 Nästa styrelsemöte planeras Pll den 9 januari 2020 hemma hos Agnar 
Andersson.  

 Nästa akPvitet är Januaripromenaden den 12 januari 2020 

§14 Nästa års Österlen lyser kommer a@ kallas Ingelstorp lyser. Österlen lyser är e@ 
skyddat namn för de som ingår i den föreningen. AkPviteten kommer a@ vara 
på fredagen som vanligt, men med en senare start. Marschaller tänds vid 18.30 
och soppan serveras kl.19.00. 80 marschaller köptes in Pll årets firande. Det 
finns e@ lager på ca 40 stycken.  



§15 Ingelstorp har få@ en hel del nyinfly@ade. Vi hälsar dem välkomna med 
blomma. Agnar ordnar det. 

§16 Under övriga frågor bestämdes, a@ vi skall köpa pärmar, för a@ sortera upp i 
vårt hembygdsarkiv som finns i församlingshemmet. Helena och Eva 
ombesörjer det. 

 Agnat ordnar något som tack Pll Eva för a@ hon bjöd på sparrissoppa under 
Österlen lyser. 

§17 Eva Svensson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

……………………………………………. 

Ingrid Ascard 

Vid protokollet 

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

Eva Svensson    Helena Bårdskär 

Ordförande    Protokollsjusterare


