Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2017-09-28
Lokal: Församlingshemmet Ingelstorp
Närvarande: Saga Bitkover-Norman, Elisabeth von Koch, Eira Ahlgren, Tina Chappell
och Ingrid Hagberg.
Frånvarande: Inger Edlund, Annika Härstedt och Eva Svensson.
§1 Ordförande Saga Bitkover-Norman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Till protokolljusterare valdes Tina Chappell.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Föregående protokoll och fördelning av arbetsuppgifter
Föregående protokoll gicks igenom och följande tillägg gjordes ang. kommunens remiss till
byalagen gällande 40 km fartbegränsning. Remiss var ej utskickad och nytt svarsdatum är 18/10-17.
Fördelning av uppgifter för beslutade aktiviteter
Kyrkovandringen 14/10:
Tina och Elisabeth koordinerar och ser till att det möts upp vid kyrkan och att kaffe med dopp
serveras i församlingshemmet efteråt. Vandringen börjar kl.10.00. Saga kontaktar Eric Farquhar för
publicering på byalagets hemsida samt kontaktar kyrkan för att se över möjligheten att få sätta upp
anslag från byalaget på dess anslagstavla.
Elisabeth uppdaterar befintliga anslagstavlor.
Byalagets ungdomsstipendium:
Ingrid och Eva skriver ett förslag på annons och pressmeddelande till nästa styrelsemöte.
§5 Byaråd, våra frågor och uppgifter att lämna till rådet.
Saga och Elisabeth går på nästa samrådsmöte den 9/10 och kommer samtidigt att kolla upp om det
går att ansöka om mer medel inom projektet ”Fokus i byarna”.
Beslutades att ej ansöka om någon byavandring hos kommunen under våren 2018 och Saga gör en
sammanställning av de som varit.
§6 Skyltning, 40 km remissvar
Saga skickar in svar, byalaget ställer sig positivt till remissförslaget på 40 km i byn. Saga meddelade
att det är till Trafikverket man vänder sig ang. önskemål om vägbulor eller liknande fartdämpande
åtgårder. Beslutades att Saga skickar en skrivelse till dem.
§7 Medlemsregister
På förra styrelsemötet beslutades att Eva och Eira uppdaterar medlemsförteckningen med aktuella
adresser. På detta möte beslutades att registret uppdateras med de medlemmar som betalt avgift
för 2017 och Eira skickar en fil till samtliga styrelseledamöter.

§8 Övriga frågor
Anslagstavlan vid f.d. banken kommer fortfarande att vara öppen så att anslag från andra än
styrelsen kan sättas upp.

Förslag på att ett välkomstbrev skickas till nyinflyttade, fast boende där man bl.a. ska hänvisa till
byalaget och vår hemsida. Ingrid skriver ett utkast till nästa möte.
§9 Mötet avslutades och nästa möte är 19/10 i församlingshemmet.
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