
Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2018-05-03

Lokal: Ingelstorps IP 
Närvarande: Eva Svensson, Eira Ahlgren, Elisabeth von Koch, Göran Björlin, Agnar 
Andersson och Ingrid Hagberg. 
Frånvarande: Inger Englund 

§1  
Ordförande Eva Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2  
Till protokolljusterare valdes Eira Ahlgren.

§3  
Dagordningen godkändes.

§4  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
§5  
Kassarapport, Medlemsavgifter och Medlemsregister

Kassarapport: För tillfället finns det 69 117 kr i kassan. Kassör Eira A. kunde också 
rapportera att kostnaden för bokföringsprogrammet Visma är 1233 kr/år. 
Medlemsavgifter: Som tidigare konstaterats är medlemsavgifterna den enda inkomstkällan. 
Vid varje evenemang som byalaget arrangerar ska deltagarna uppmanas att bli medlemmar. 
Kostar 50 kr/år och person. 
Medlemsregister: Detta behöver kompletteras med medlemmars e-mailadresser. 
 

 §6  
Valborgmässoafton – utvärdering  
Trots ostadigt och blåsigt väder gick det att genomföra eldning av bålet. 
Agnar tackades för ett, som vanligt, väl genomfört arrangemang och all planering det 
innebär.

§7  
Kommande aktiviteter 
Onsdag 30 maj – Bouleafton på Idrottsplatsen  
Agnar och Sven-Eskil ansvarar för detta evenemang. 
Start kl. 18.00  
Vid intresse arrangeras fler sammankomster. 
Lördag 9 juni – Naturvandring Ingelstorps Ängar 
Elisabet v K. har kontaktat guiden Simon Lundin och ansvarar för detta evenemang. 
Start kl. 11.00.

 
§8  
Rapportering från Byalagsrådet. 
Göran B. och Elisabeth v K. kunde meddela att Lena Oske är ny sekreterare i rådet. 



Rådet upplevde också att det råder oklara uppgifter ifrån kommunen ang. bostadsbyggandet 
och därför kommer rådet skicka ett remissvar till kommunen där man efterfrågar mer precisa 
formuleringar.

§9  
Samrådsmöte 7 maj kl. 14.00. 
Göran B. närvarar på detta möte och tar upp problemet med jättelokornas utbredning. 
Detta problem har tagits upp i tidigare möten men inget åtgärdsprogram har kommit från 
kommunens sida.

§10  
Byalagsvandring  
Ingen vandring detta år men mötet beslutade att byn ska vara med nästa gång.

§11  
Förslag på ny text till stipendiet. 
Göran presenterade ett reviderat förslag som godkändes. Eva S. och Ingrid H. stämmer av 
med den nuvarande texten på byalagets hemsida.

§12  
Grannsamverkan mot brott. 
Frågan diskuterades det konstaterades att det finns olika alternativ. Mötet beslutade att man 
avvaktar i frågan. 

§13  
Nyinflyttade. 
De nyinflyttande hälsas välkomna till byn med en blomma och bjuds på ett års medlemskap i 
byalaget. Eira A. behöver därför namn och e-mailadress så att medlemsregistret kan 
uppdateras.

§14  
Informationstavlorna i byn. 
Elisabeth v K. har nycklar till tavlan vid församlingshemmet. Hon lämnar en nyckel till kyrkan 
som även de ska ha tillgång till tavlan.

§15  
Övriga frågor 
Byalaget i Glemmingebro firar 30 år. Beslutades att Eva S. gratulerar med en bukettapel. 
Eric Farquhar har skapat en gruppmail bestående av medlemmar i byalaget och de som 
anmält sig till nyhetsbrev. Mötet beslutade att man även informerar via denna mailgrupp då 
kommande evenemang ställs in eller ändras.

------------------------------------- 
Eva Svensson  
Ordförande

------------------------------------ 
Eira Ahlgren  
Protokolljusterare

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




