Protokoll fört vid Styrelsemöte med Ingelstorps byalag 15 april 2019
på Ingelstorps idro>splats.
Närvarande; Eva Svensson, Göran Björlin, Agnar Andersson, Helena Bårdskär, Ingrid Ascard,
Inger Englund samt Erik Farquhar.
Frånvarande; Elisabet von Koch.
§1

Eva Svensson, ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Till a> justera mötets protokoll valdes Göran Björlin.

§3

Dagordningen granskades och godkändes.

§4

Årsmötets protokoll ﬁnns Wllgängligt på Byalagets hemsida. Det fördes en kort
diskussion om huruvida Årsmötets kallelse skall publiceras. Det framkom a>
den bör både lämnas i brevlåda och på hemsidan.

§5

KonsWtuerande styrelseval blev enligt följande;
Kassör: Agnar Andersson.
Vice ordförande: Göran Björlin.
Sekreterare: Ingrid Ascard.
Ledamot: Helena Bårdskär.

§6

Agnar Andersson meddelade a> det ﬁnns 62.516:27 kronor i kassan.

§7

Följande datum för styrelsemöte fastställdes; 18 juni, 21 augusW, 26 september,
21 oktober samt 12 december.

§8

Följande förslag på akWviteter fastställdes;
30 april

Valborgsmässobål

20 maj

Sparrissafari

13 juli

Grilla^on

Söndagarna 2/6, 7/7, 4/8, 1/9 kl. 17.00 Boule hos Agnar.
Förslag på akWviteter Wll hösten är cykeltur Kåseberga, Österlen lyser fredagen
1/11, Nyårspromenad.
§9

Hemsidan uppdateras av Erik Farquhar med vårens akWviteter.

§10

Arbetsfördelningen beslutades enligt följande inför Valborgsmässobålet;
Agnar Andersson har beslutanderä> om bålet kan tändas eller inte. Han köper
också in grillkol samt tändvätska. Eva Svensson ﬁxar bänkar samt grillar. Inger
frågar Katalin Tibell om hon kan leda sången.
Rikcder för a> tända grillen är 19.30 och bålet 20.00.

§11

Årets sWpendiater har Wlldelats sina pengar. De kommer a> presentera sig och
sina respekWve akWviteter på kommande Årsmöte.

§12

Kort rapport från samrådsmötet. Det är vikWgt a> närvara menar Göran Björlin
men de stora byarna tar mycket plats.

§13

Det ﬁnns en översiktsplan Wllgänglig på Glemminge bibliotek den 17 april 14-17.

§14

Det har kommit en hel del material från Hanna Nilsson samt från Hans-Erik som
kan vara intressant av a> ta del av för byborna. Eva Svensson undersöker om vi
kan ställa det i församlingshemmet.

§15

Styrelsen hjälps åt med a> uppmärksamma nyinﬂy>ade och ser Wll a> de får
kontakt med byföreningen.

§16

Ordförande informerade a> det uppmanades Wll skräpplockardagar 15 april -17
maj. Styrelsen menar a> var och en får städa runt sina egna hus. Ingen speciell
åtgärd.
Önskemål har framförts Wll Eva Svensson a> byalaget bör engagera sig i
Ingelstorps mosse.
Ingelstorpsmosse betraktas som naturvårdsområde och det Wllhör
Länsstyrelsens arbetsuppgi^er och hålls ständigt under uppsikt. Därför
beslutade styrelsen a> inte engagera sig i frågan.

§17

Eva Svensson, ordförande, tackar för visat intresse och avslutar härmed mötet.
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