Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2017-05-09
Lokal: Församlingshemmet
Närvarande: Saga Bitkover-Norman, Elisabeth von Koch, Eira Ahlgren, Annika Härstedt, Eva Svensson
och Ingrid Hagberg.
Frånvarande: Tina Chapell och Inger Edlund
§1 Ordförande Saga Bitkover-Norman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Till protokolljusterare valdes Annika Härstedt.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Föregående protokoll och kassarapport.
Tillägg gjordes till punkten att ett stipendium ska inrättas. Det uppdrogs åt Eva och Ingrid att komma
med ett förslag på kriterier för det individuella stipendiet.
Kassör Eira Ahlgren meddelade att det finns tre konton.
Österlenkonto 1, Österlenkonto 2 och Servicekonto.
Beslutades att det ska finnas ett konto och ett bankgiro.
§5 Rapport Valborgsfirande
Eva och Ingrid kunde meddela att det var stor uppslutning vid firandet. Dock bör dock två personer
ansvara för lotteriförsäljningen och det måste informeras om försäljning i förväg. Man bör även
fundera på olika priser då det är varierande åldersgrupper som kommer.
§6 Rapport från byarådsmötet.
Eva kunde rapportera följande: Alla byar var närvarande och projektet ”Fokus i byarna” diskuterades.
Man måste ta hänsyn till interndebitering och kommunens arbetskostnader i samband att
projektpengar delas ut. Dessa kostnader dras av den summa som tilldelats byn i fråga och arbetet
måste utföras av kommunen. Trafik i byarna och belysning diskuterades och det föreslogs att det
skulle tillsättas en landsbygdsutvecklare i kommunen. Saga kunde meddela att det finns en tillsatt
trafikgrupp med representanter från Nybrostrand, Ingelstorp och Glemmingebro. Rådet kunde även
konstatera att Ystad är dyrast i Sverige när det gäller fiberanslutning med en kostnad på 25 000 kr.
Nästa möte är 15/5 och Eva närvarar och ser även till att protokoll skickas.
§ 7 Sommarens och höstens aktiviteter
14/5
6/5
7/2

Naturskyddsföreningen har utflykt till Ingelstorps mosse. Elisabeth närvarar.
Kulturarvsvandring i Ingelstorp, Österlen museum ansvarar för detta. Saga, Eira och
Elisabeth närvarar.
Ingelstorps idrottsplats firar 60 år. I samband med detta invigs boulebanan och
byalaget bjuder på kaffe och kaka, har lotteriförsäljning m.m.
Eva, Ingrid, Annika och Saga närvarar. Saga kontaktar även frånvarande på detta möte
om de kan närvara.

Ett separat informationsblad ang. dessa aktiviteter skrivs av Ingrid. Elisabeth och Annika ser till att
det läggs i brevlådorna.
Efter sommaren kommer mer information ang. Österlen lyser och årsmötet.
Ett förslag är att Per-Axel Sjöholm (PAX), som är ordförande i Ystads fornminnesförening, berättar
om deras verksamhet i samband med förtäring i församlingshemmet och Österlen lyser.
§8 Utskick inför sommaren och vilka tar hand om det praktiska.
Ang. utskick se punkten ovan.
Ang. det praktiska inför 2/7 så kommer Eva att närvara på ett styrelsemöte med Igelstorps IF för att
koordinera de inköp och uppgifter som styrelsen ska utföra. Arbetsfördelning av detta sker på vårt
nästa styrelsemöte.
§9 Övriga frågor
Beslutades att kommande protokoll kan godkännas via mail och att de signeras vid nästkommande
möte. Det beslutades även att originalprotokollen ska arkiveras hos ordföranden.
§10 Mötet avslutades
Nästa möte är planlagt till 27/6 kl.18.30
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