Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2018-02-08
Lokal: Församlingshemmet Ingelstorp
Närvarande: Saga Bitkover-Norman, Eira Ahlgren, Elisabeth von Koch, Eva Svensson och Ingrid
Hagberg.
Frånvarande: Tina Chappell och Annika Härstedt och Inger Englund
§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.
Eira och Saga har skickat in en ansökan till Ystads kommun ang. Fokus i Byarna. Protokollet lades till
handlingarna.
§5 Grannsamverkan, särskilt möte
I samband med att Ingelstorp och närliggande byar drabbats av återkommande skadegörelse
har Saga B-N bjudit in kommunpolis Patric Nihlén och kollega till ett informationsmöte i
Församlingshemmet. De svarar på frågor och informerar vad som kan göras. Mötet hålls den 20/2
med start 18.00. Saga bjuder även in ordförande i Glemmingebro till mötet.
§6 Inför årsmötet
Årsmötet hålls den 14/3 kl.18.00 i Församlingshemmet. I samband med mötet informerar Per-Axel
Sjöholm om Ystads Fornminnesförening. Kaffe och smörgåstårta serveras. Eva beställer och hämtar.
Inbjudan till ovanstående möten skrivs av Ingrid, Elisabeth distribuerar den inom byn och Eira skickar
medlemsförteckning till Eric så att den även kan skickas digitalt till medlemmar i byalaget.
Kassarapport: I skrivandes stund 77 424 kr på kontot.
Även önskvärt att de som sitter i nuvarande styrelse meddelar valberedningen om de vill avgå.
§7 Rapport från Byarådet
Eva var på Byarådets årsmöte och kunde meddela följande:
I dagsläget är 24 byar anslutna till Byarådet.
Varje Byalag kan äska bidrag från Byarådet på högst 900 kr per år. Är tänkt att gå till särskilda utskick
och trycksaker.
Flera av byarna missnöjda med hur sent godkända bidrag i projektet Fokus i Byarna skickas ut.
Fortfarande problem med nätanslutningen i Kåseberga. IT-ansvariga från kommunen kallas till möte.
Kommunen tittar på hur cykelledning mellan Hammars by och Kåseberga ska dras. Problem då
militären äger viss mark och att bönderna måste släppa till mark.
Hastighetsbegränsning på 40 km/tim kommer enligt kommunen införas under 2018.
§8 det nyinstiftade stipendiet
Annons införd i Ystads Allehanda den 1/2 och ev. intressenter gör ansökan via byalagets hemsida där
utförligare information finns.

§9 Nya idéer
Förslag på att den nuvarande boken om Ingelstorp uppdateras med händelser i närtid.
Ett förslag gavs också på att anordna en informationsträff ang. biodling. Elisabeth kontaktar
verksamma inom området och kollar upp möjliga datum för detta.
§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§11 Nästa möte
Nästa möte är informationsmötet med polisen den 20/2 och därefter hålls årsmötet den 14/3 i
Församlingshemmet. Tidigare möte kan hållas om behov finns.
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