Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2018-10-25
Lokal: Ingelstorps IP
Närvarande: Eva Svensson, 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 Göran Björlin.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Föregående protokoll godkändes och följande punkter kommenterades:
§7 Österlen Lyser.
Tidigare beslut att ansöka om de 20 marschaller som kommunen
erbjuder upphävdes då man samtidigt måste betala 350 kr till föreningen Österlen
Lyser.
§10 Fastställande av datum för årsmötet.
Eva S. har meddelat pianist Gustav Brandt datum för årsmötet, den 12/3-2019.
§11 Svar på skrivelse ang. byalagets anslagstavlor.
Svar på skrivelse skickad och inget svar har ännu mottagits från de företagare som
skrev denna.
§ Övriga frågor, Ystad Stadsteater.
Påminnelse om att föreställningen hålls den 27/10 i Glemmingebro.
§5
Kassarapport, Medlemsavgifter och Medlemsregister.
Agnar A. kunde meddela följande:
Kassarapport: För tillfället finns det 69 053 kr i kassan.
Medlemsavgifter: 50 kr/person och år.
Medlemsregister: För tillfället finns det 109 st. medlemmar.
§6
Kommande aktiviteter – Österlen Lyser 2/11
Styrelsen fördelade arbetsuppgifter inom gruppen och träffas kl.17.00 vid Församlingshemmet.
Soppor och bröd serveras utomhus om vädret tillåter. Kaffe med dopp serveras inomhus i samband
med föredraget av Anna-Stina Hultgren Lööw.

§7
Hemsidan, uppföljning.
Hemsidan kommenterades och förslag på ändringar lades fram. Eva S. kontaktar Eric F. och ger
samtidigt honom klartecken till hans förslag att göra ett bildgalleri av inlagda foton.

§8
Stipendiet. Utdelning av informationsblad.
Eva S. och Eric F. har gjort ett utkast av materialet som ska distribueras och publiceras. Styrelsen gick
igenom texterna som reviderades något. Eva S. och Eric F. ansvarar för publicering på byalagets
hemsida och distribution till skolorna.
§9
Byalagets anslagstavlor.
Göran B. har fräschat upp tavlan vid f.d. banken. Elisabeth v. K. ansvarar för att ett separat
informationsblad ang. Österlen Lyser görs (Eric F.) och det anslås på de båda tavlorna.
§10
Nästa samrådsmöte 10/12-18.
Eva S. och Göran B. går på detta möte. De fick i uppdrag att ta upp frågan ang. den nya
områdesplanen som Ystad kommun antagit och om den berör Ingelstorp och övriga byar i
kommunen. För tillfället finns det endast fonder för stadsbyggnader men ej för byggnader på
landsbygden. Om landsbygden berörs anser styrelsen att byarna i kommunen också ska kunna ta
del av dessa fondpengar. Frågan lyfts i så fall på mötet.
§11
Nyinflyttade.
Samtliga nyinflyttade har hälsats välkomna med blommor och ett års medlemskap i byalaget.
§12
Övriga frågor.
Aktiviteter 2019.
Följande aktiviteter återkommer: Valborg firandet, Grillkväll i juli, ev. studiebesök hos Eva S. under
sparrissäsongen.
Eva S. meddelade att Fryshuset måste isoleras men att Ystads stadsarkitekt har synpunkter på vad
som får göras. ( Se punkt 10).
Agnar A. kunde meddela att banken framöver ska ha kopia av årsmötesprotokoll.
§17
Nästa möte är den 11/12. (Ändrades från den 20/11).

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

-----------------------------------Göran Björlin
Protokolljusterare

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

