Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2017-08-29
Lokal: Antikvariatet MITT I BYN
Närvarande: Saga Bitkover-Norman, Elisabeth von Koch, Eira Ahlgren, Eva Svensson
och Ingrid Hagberg.
Frånvarande: Inger Edlund, Annika Härstedt och Tina Chappell
§1 Ordförande Saga Bitkover-Norman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Till protokolljusterare valdes Elisabeth von Koch.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom utan tillägg.
§5 Ekonomirapport
Kassör Eira Ahlgren meddelade att det finns 79 996 kr på kontot. Saga meddelade att hon sålt 2 st
Ingelstorpsböcker och kollar samtidigt upp betalda medlemsavgifter som gjordes på förra årsmötet.
Eira konstarerade att det finns varierande summor på inbetalda medlemsavgifter, den korrekta är 50
kr per person.
Beslutades att Eva och Eira uppdaterar medlemsförteckningen över 2017 med aktuella adresser.
§6 Trafiken och övriga rapporter.
Saga kunde meddela att en motion från L har lämnats in till kommunfullmäktige ang.
hastighetsbegränsning till 40 km i byarna. Nu ska den ut på remiss till berörda byalag och
trafikverket. Saga kontaktar trafikingenjör Tobias Gustafsson på Ystad kommun för att undersöka
möjligheterna att få vägbulor installerade då trafikintensiteten ökat och hastigheten ignoreras. Hon
kontaktar även Glemmingebros byalag som fått vägbulor installerade.
§7 Stipendiet
Utkastet till Ungdomsstipendiet, Ingelstorps byalag fastställdes.
Se separat bilaga.
Det beslutades att:
•
•
•
•
•

Det ska delas ut på kommande årsmöte 2018 som kommer att hållas i mars.
Pressmeddelande och annons i YA ska publiceras under hösten 2017.
Kriterierna och information kommer att publiceras på byalagets hemsida.
Byarådsmötet kommer att informeras.
Arbetsuppgifterna kommer att fördelas inom styrelsen på nästa möte.

§8 Byalagsrådsmöte den 11/9-2017
Saga och Elisabeth går på detta möte och kommer att ta upp frågan ang. det fria skolvalet och hur
det fungerar i praktiken. Då Västervång för tillfället är mer populärt än Norreport, de har inriktning
på både fotboll och handboll, fylls platserna snabbt upp av elever boende västerut. Elever boende
österut har därför mindre möjlighet att antas till deras utbildningar.
Saga kommer även att informera om det nyinstiftade stipendiet.

§9 Övriga höstaktiviteter och nya ideér.
Saga kommer i en skrivelse till länsstyrelsen påpeka vikten av att synliggöra och bevara de
fornminnen som finns i vårt område. Styrelsen tycker det är viktigt att bl.a. dösen som finns i vårt
närområde ska uppmärksammas genom skyltning och att en stig görs för ökad framkomlighet.
Den 14 oktober blir det kyrkogårdsvandring med Kjell Jösson som guidar, präst Maria Olsson ansvarar
för visning av kyrkan och den gamla altartavlan.
Byalaget bjuder på kaffe i församlingshemmet efteråt.
Stämmer även av med präst Maria Olsson om byalaget kan få tillgång till ett förråd i
församlingshemmet.
Förslag på att anordna ett informationsmöte om biodling, styrelsen funderar vidare och kollar upp
vilka som kan informera om detta.
Numera har fotograf Ulf Lagerholm galleri i Fyrkappan.
§10 Övriga frågor
Planering Österlen lyser.
I samband med Österlen lyser som går av stapeln 3-4 november, så erbjöd sig Eva mycket
förtjänstfullt att bjuda på sparrissoppa i församlingshemmet.
En ”gatupratare” ska placeras vid gamla banken 14 dagar innan där det informeras om tid och rum
för detta. Ingrid och Eva ansvarar för detta.
§11 Mötet avslutades och nästa möte är 28/9 i församlingshemmet.

------------------------------------Saga Bitkover-Norman
Ordförande

-----------------------------------Elisabeth von Koch
Protokolljusterare

-----------------------------------Ingrid Hagberg
Sekreterare

