
Mötesprotokoll
Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
Idrottsvillan, Ingelstorp – 2016-02-17 kl 18.30

§ 

1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes LT.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Planering årets aktiviteter 

a. Preliminärt bestämda aktiviteter i obestämd ordning 

a. Valborgsmässofirande, kanske med kör? 

b. Teatersamarbetet: Barnföreställning 160424 

c. Årsmöte 160503, Kommunekologen och Lena Viredius som berättar och sjunger visor. 

d. Invigning av grillplatsen På idrottsplatsen (när färdig). 

e. Grodsafari med Simon Lundin. 

f. Per-Uno Alm om "Framtidens energi". 

g. Växtbytardag. 

h. Teatersamarbetet: Vuxenföreställning. 

i. Lena Alebo om bygdens historia (möjligen i samband med Österlen Lyser) 

j. Österlen lyser, soppa vid banken och ev ytterligare arr. 

k. Julkonsert - Simrishamns Orkesterförening. 

b. EvK har pratat med Micke Nord som haft mycket att göra och gärna avvaktar. 

c. LT har pratat med Henrik Lundström om musikevenemang, Henrik ska återkomma. 

d. SB har kontaktat Kommunekologen som gärna kommer till årsmötet. Frågan är om inte 
även ett musikarrangemang skall till. 

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

Frånvarande: Göran Bülow (GB), Margaretha Rennerfelt (MR), Mats Andersson (MA)

Adjungerade:
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5. Uppföljningar och rapporter 

a. Den trasiga skylten är inte uppe igen, EvK arbetar med reparation och åtgärder. 

b. LT föreslår en stensatt gång fram till skylten, SB ska höra med församlingen om det är ok. 

c. Inkommen post etc. 

a. Ansökan om Leader-medlemskap, SB anmäler byalaget. 

b. Håll Sverige Rent 

c. Information om möte om Seniorernas hus Löderupsgården har inkommit per mejl och 
läggs upp på hemsidan. 

d. SB rapporterade kortfattat om möte med Byalagsrådet och Samrådsmöte. 

6. Övriga frågor. 

a. Margaretha Rennerfeldt skall födelsedagsuppvaktas i efterskott med en blomma. 

7. Datum för kommande styrelsemöte: 22 mars kl 18.30 i IIFs klubbhus.  

8. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

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

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Lars Tibell 
Protokolljusterare
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