Mötesprotokoll

Styrelsemöte Ingelstorps Byalag
Församlingshemmet, Ingelstorp – 2016-11-14 kl 18.30
Närvarande:

Saga Bitkover-Norman (SB), Elisabeth von K (EvK). Lars Tibell (LT),
Göran Bülow (GB), Annika Härstedt (AK)

Frånvarande:

Lisa Lindroos Nertsberg (LLN), Tina Chappell (TC), Inger Englund (IE)

§
1.

Ordförande SB förklarade mötet öppnat.

2.

Till protokolljusterare valdes LT.

3.

Dagordningen godkändes.

4.

Ekonomi:
a. Bankgiro 116-0480 är kopplat till medlemsavgiften. Information om medlemsavgiften
finns på byalagets hemsida.
b. Tre konton slås i hop till två. Det finns nu ett Österlenkonto och ett service konto.
c. Medlemsavgiften gäller per person.
d. Saga håller i registret tills vidare. Styrelsen ska ha tillgång till registret.

5.

Vuxenskolans kurs för föreningar: Ingen är intresserad Saga ska fråga Lisa.

6.

Utvärdering av Österlen lyser
a. Föreläsningen var uppskattad. Det kom ca 20 personer till banken för att äta soppa
hade varit bättre om soppan serverats i anslutning till föreläsningen i
församlingshemmet.
b. Nästa år ska en aktivitetsgrupp förbereda/genomföra arrangemanget.
c. Servera soppa på gården utanför församlingshemmet.

7.

Årsplanering av våra aktiviteter
a. Årsmöte

1 mars 2017 + aktivitet

b. Majbrasa

30 april

c. Sommaraktivitet

juli

d. Konsert

september

e. Österlen lyser

november ev en föreläsning
Sida 1! av 2!

8.

Skrivelsen till länsstyrelsen ang mossen
Vi bör under våren följa upp vad vi kan göra.

9.

Leaderprojektet
a. Elizabeth och Eira får ta ut reseersättning och andra kostnader i samband med deras
resor till länsstyrelsen i Malmö. De har hämtat ut 36 kartor.
b. Bjuda in alla berörda markägare till ett informationsmöte.

10. Skyltning till dösen: Saga skriver till länsstyrelsen, finns det fler gravfält.
11. Jullunch: Löderups strandbad?
Lars kollar upp öppettider och bokning. Hela styrelsen inbjuda + Eira
12. Övriga frågor
a. Byalagsråd den 7 dec Lars går dit
b. Alla i styrelsen och Eira ska få en bok, ev skall det göras en ny bok
13. Nästa möte
Återkommer med datum
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Saga Bitkover-Norman
Ordförande

Annika Härstedt
Protokollförare

Lars Tibell
Protokolljusterare

Sida 2! av 2!

