
Mötesprotokoll Ingelstorps byalag 2019-02-21 

Lokal: Ingelstorps IP  

Närvarande: Eva Svensson, Elisabeth von Koch,  Agnar Andersson och Ingrid Hagberg. 

Frånvarande:  Inger Englund, Göran Björlin 

§1  

Ordförande Eva Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2  

Till protokolljusterare valdes Elisabeth von Koch. 

§3  

Dagordningen godkändes. 

§4  

Föregående protokoll godkändes och följande punkter kommenterades: 

 §6 Nyårspromenaden  

 Promenaden planerades till den 1/1, och inte som angivits den 2/1-19. 

 

§5  

Kassarapport, Medlemsavgifter och Medlemsregister. 

Agnar A. kunde meddela följande: 

Kassarapport: För tillfället finns det 67 929 kr i kassan.  

Medlemsavgifter: 50 kr/person och år. 

Medlemsregister: För tillfället finns det 112 st. medlemmar. 

Beslutades att medlemmar, som så önskar, kan betala sin årsavgift via Swish på kommande årsmöte. 

 

§6  

Kommande aktiviteter – Årsmötet 12/3-2019 

Beslutades att styrelsens medlemmar träffas kl. 17.00 för förberedelser. 

Årsmötets dagordning gicks igenom och följande formulering lades till ” Inkomna motioner samt 

styrelsens och medlemmars förslag till program”. 

Arbetsuppgifter fördelades inom gruppen. 

 

§7 Förslag på mötesdatum och aktiviteter 2019 

Ordförande Eva S. lade fram förslag på mötesdatum. Förutom de återkommande aktiviteterna som 

Valborgsfirande, Grillafton och Österlen Lyser föreslogs en Sparrissafari hos Eva den 20/5-19. 

 

§8 

Ansökan till stipendiet 

Inkomna ansökningar gicks igenom och ett beslut togs att följande ungdomar får dela på stipendiet: 

 

 



Hanna Mårtensson  Pandora, Liga 96 

Hugo Andersson  Liga 96 

Albin Åström  Tomelilla Motorcross 

Hugo Åström   Tomelilla Motorcross 

Eva S. meddelar stipendiaterna via mail och de informeras även om att de ska närvara vid 2020 års 

årsmöte och presentera sig själva och vad stipendiet använts till. 

§9 Rapport från byalagsrådet den 4/2-19 

Agnar A. och Elisabet v K. var närvarande på mötet och kan konstatera att det räcker med en 

representant från byalaget vid kommande möten. 

Man kommer också att vid nästa möte föreslå en punkt på dagordningen som redovisar vilka byar 

som ska arrangera kommande möten och en bättre fördelning av turordningen. 

Nästa byalagsrådsmöte är i Rögle 29/4-19. 

§10 Nyinflyttade 

Inga nyinflyttade under aktuell period. 

 

§11 Övriga frågor 

Mail från kommunen 

Kallelser från kommunen skickas ut till både nuvarande och tidigare medlemmar i styrelsen. 

Eva S fick i uppdrag att kontakta kommunen i ärendet. 

 

Uppdatering intern maillista 

Eva S. fick även uppdraget att kontakta Eric F. då interna maillistor behöver uppdateras. 

§12 Nästa möte 

Nästa möte är årsmötet den 12/3 med samling kl.18.00 i församlingshemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 


