
Mötesprotokoll
Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
Idrottsvillan, Ingelstorp – 2016-01-13 kl 18.30

§ 

1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes EvK.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Kassarapport: MR rapporterade om det ekonomiska läget. 

5. Planering inför 2016 

a. Kommunekologen (Kommer till årsmötet). 

b. SB föreslår Ulrich Nitch, föredrag om lantbrukets utveckling. 

c. IKN föreslår återkommande dansarrangemang med någon danskunskaper som kan 
instruera. 

d. MR påpekar vikten av evenemang för barnfamiljer. T ex med grillning och lekar men. 

e. SB nämner Grodsafari med Simon Lundin. (HEN påminner om Camilla Persson och ett 
arrangemang som hölls för några år sedan.) Uppmanar att man bör tänka på att få med 
något särskilt för barnen. 

f. Konserter: LT återkommer i frågan. EvK nämner gitarristen Micke Nordh. Henrik 
Lundström på Ingelstorps byväg spelar i flera orkestrar och har stort kontaktnät, LT 
kontaktar. 

g. LT har en idé om "Vampyrkväll" med filmvisning (t ex Nosferatu) i samband med Österlen 
lyser. 

h. LT föreslår att Per-Uno Alm kunde hålla föredrag om framtidens energi. LT kontaktar 
Glemmingebro byalag om ev samarbete. 

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

Frånvarande: Göran Bülow (GB), Mats Andersson (MA)

Aktivitetsgruppen: Irja Kaarela Naumanen (IKN), Annika Härstedt (AH), Hans-Erik 
Nilsson (HEN) 

Frånv Akt gr: Lisa Lindroos (LL), Kia Westberg-Sjöholm (KWS), Robert Lindroos 
(RL)
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i. Julkonsert skall planeras.  

j. Valborgsmässoafton som vanligt, idé togs upp om körsång. 

k. Österlen lyser. Kanske med något ytterligare evenemang. 

l. HEN nämner Lena Alebo som föredragshållare om bygdens historia. 

m. Teatersamarbetet med de andra byalagen kommer att generera två programpunkter, en 
barnföreställning till våren och en vuxenföreställning till hösten. 

n. Växtbytardag har hållits tidigare och en trevlig idé som kan tas upp igen. 

6. Föregående protokoll, rapporter 

a. EvK meddelar att en av de två anslagstavlorna är uppmonterad (den vid 
församlingshemmet) med hjälp av Eric Janson och Göran Bülow. Men nu är den skadad 
och luckan har fallit av, troligen har den utsatts för avsiktlig skadegörelse. 

b. LT rapporterar att grillplatsprojektet löper vidare, inget nytt att rapportera. 

7. Övriga frågor: Inga övriga frågor.  

8. Datum för kommande styrelsemöte: 17 februari kl 18.30 i IIFs klubbhus.  

9. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

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

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Elisabeth von Koch 
Protokolljusterare
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