
Mötesprotokoll
Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
hos Margaretha Rennerfelt, Ingelstorp – 2016-04-20 kl 18.30

§ 

1. Ordförande SB förklarade mötet öppnat. 

2. Till protokolljusterare valdes LT.  

3. Dagordningen godkändes. 

4. Planering av vår- och sommaraktiviteter och utskicket av dessa. 

a. Teatersamarbetet: EvK övertar rollen som representant för byalaget i teatersamarbetet. 

b. Valborg; Grillar och bänkar från IIF, LT pratar med Stefan Hagenkötter. Lisa Lindroos har 
antagligen kvar kol etc sedan förra året. Komplettering görs hos 44:ans Bygg om det 
behövs. Tider som vanligt, samling 19.30 och brasan tänds kl 20.00 av Agnar Andersson 
har tillfrågats om han vill tända årets brasa och gör gärna det. 

c. Årsmötet; Lena Viredius och församlingshemmet är bokade till 3 maj kl 18.30. MR köper 
in smörgåsmat. 

d. Invigning av grillplatsen; allt tyder på att byggstart blir i april men än har inget hänt. 

e. Grodsafari Simon Lundin; 4 juni 21.30; introduktion innan kl 21 vid idrottsplatsen, kom i 
gummistövlar och ta med ficklampa. LT kollar med IIF att inget annat är bokat. 

f. Per-Uno Alm 29 juni kl 18.00 om "Framtidens energi". SB undersöker om 
församlingshemmet är tillgängligt. LT skall be PUA skicka information som kan användas 
i inbjudan. 

g. Växtbytardag; ersätts av besök hos Eiras gröna. EF kontaktar Eira. Tidpunkt förslagsvis 
början augusti, Eira får föreslå. 0704 245419. 

5. Höstaktiviteterna (presenteras i senare utskick). 

a. Lena Alebo om bygdens historia 

b. Konsert i kyrkan 17 september, Elin och Henrik Lundström. 

c. Österlen Lyser, soppa vid banken. 

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

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

Adjungerade:
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d. Julkonsert i kyrkan 11 december. 

6. Övriga rapporter, protokollet från förra mötet. 

a. SB rapporterade från informationsmöte om Leader i rådhuset som hon deltagit på. Det 
kräver såpass omfattande ideella arbetsinsatser att hon tycker det är bättre att ta upp frågan 
med den nya styrelsen efter årsmötet. 

b. SB rapporterade från Byalagsrådets möte i Kåseberga. Bl a diskuterades och kritiserades 
vattenplanen för i första hand områdena öster om Ystad. SB har läst igenom vattenplanen 
som finns tillgänglig på kommunens hemsida och tycker att den är utmärkt. 

7. Övriga frågor; inga övriga frågor. 

8. Datum för kommande styrelsemöte: 2 maj kl 18.30 i IIFs klubbhus.  

9. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat. 

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

Ordförande
Eric Farquhar 
Sekreterare

Lars Tibell 
Protokolljusterare
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