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1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes EvK.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

a. Fartkameran vi lånade av Nybrostrands byalag är återlämnad. 

b. Vuxenskolan kunde inte lämna besked om utbetalningar och skall återkomma. 

5. Medlemskap i Ingelstorps byalag – medlemskort? 

a. Medlemskap behövs i många sammanhang när man söker kommunala bidrag. SB föreslår 
medlemskort med meddelande om medlemskap och distribution i byns brevlådor. LT 
påpekar vikten av att vi snarast har ett uppdaterat medlemsregister. Mötet beslutar att ett 
medlemskort tas fram och distribueras i brevlådorna. Med medlemskortet följer 
information gällande medlemskap i byalaget. 

6. Leadermedlemskapet. 

a. SB har anmält Ingelstorps byalag som medlem i Leader och både SB och LT har anmält sig 
som personmedlemmar.  

b. LT skall besöka Leader-mötet tisdag 15 sept och har fullmakt från Ingelstorps Byalag och 
vår ordförande att företräda oss. 

7. Teatergruppen. 

a. LT har varit på möte med Teatergruppen och meddelar att vi idag är delaktiga i ett avtal 
med gemensamt ansvar hos arrangörerna, även för ev förlust efter arrangemangen. 

b. Nästa föreställning "Stand up history" äger rum 3 oktober och LT, LL och EvK 
representerar Ingelstorp Byalag i förberedelserna. Evenemanget skall läggas upp på 
hemsidan snarast.  

Närvarande: Saga Bitkover-Norman (SB), Margaretha Rennerfelt (MR), Lars Tibell 
(LT), Göran Bülow (GB), Elisabeth von Koch (EvK), Eric Farquhar (EF)

Frånvarande: Mats Andersson (MA)

Adjungerade:
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8. Fler anslagstavlor? 

a. Den befintliga anslagstavlan är dålig och anslag blåser lätt av, en ny skiva behövs. Kanske 
en anslagstavla med låsbart väderskydd behövs. En andra anslagstavla kanske skulle kunna 
placeras vid busskuren nära församlingshemmet. 

9. Övriga frågor. 

a. Byalagsrådsmöte hålls i Ingelstorp 28/9.  

b. EvK tar upp att det är viktigt att någon ur aktivitetsgruppen kallas till styrelsemötena för 
informationens skull. 

10. Datum för årets kommande styrelsemöten: (Byalagsrådet möte 28/9), 21/10, 9/12.  

11. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Saga Bitkover-Norman 

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Elisabeth von Koch 
Protokolljusterare
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