Protokoll fört vid Styrelsemöte med Ingelstorps byalag den 18 juni 2019 i
församlingshemmet i Ingelstorp.
Närvarande; Eva Svensson, Göran Björlin, Agnar Andersson, Helena Bårdskär samt Ingrid
Ascard.
§1

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

§2

Till aN justera mötets protokoll valdes Göran Björlin.

§3

Dagordningen granskades och godkändes.

§4

Föregående protokoll upplästes. Då det gäller justering av protokoll är det
Sllräckligt med muntligt godkännande innan det läggs upp på byalagets
hemsida. Signeringkan ske vid nästkommande styrelsemöte.

§5

Agnar Andersson meddelar aN det ﬁnns 63513 kronor i kassan. Vi har för
närvarande ca 70 medlemmar. Det blev en diskussion om huruvida vi skall få
medlemmarna aN betala avgiYen i början av året. Funderingarna var många.
Agnar och Göran går igenom medlemslistorna Sllsammans och någon form av
påminnelse behöver göras.

§6

HöstakSviteter;
Cykeltur Sll Kåseberga 4 augusS samling vid Församlingshemmet kl. 15,00. Egen
matsäck medtas. Boule vid hemkomsten för de som orkar.
Österlen lyser 1 november. Kl. 17.00 säNer vi ut marshaller. Kl. 18,00 serveras
soppa. Kl. 19.00 föredrag av Trolldruvans blomsterhandel. Platsen är
Församlingshemmet. Eva Svensson bokar.
Januaripromenad den 12 januari 2020 vid KyrkosSgen. AlternaSv sträcka skall
ﬁnnas för de som inte vill gå så långt. Korv med bröd serveras samt dryck vid
Torstens förråd. Göran Björlin frågar Torsten om lov.

§7

Byalagets hemsida bör uppdateras. Följande akSviteter skall bort; -solceller, idroNsplats 60 år, samt - kulturvandring.
Göran Björlin ombeds fråga Anita om hon kan ﬁxa foto från akSviteterna. Vi bör
ställa frågan i början av akSviteten om alla tycker det är okey aN vara med på
bild på hemsidan.
Byalagets funkSonärer bör ändras Sll byalagets styrelse.

§8

Årets grillfest är den 13 juli. Agnar Andersson frågar Linda om lov aN vara i
församlingsparken. Alla har egen mat och dryck med. Agnar ﬁxar grillkol och
tändvätska. Eva och Agnar tar med grillar. Styrelsen skall vara på plats en Smme
innan festen börjar.

§9

Eva Svensson rapporterade från samrådsmötet den 6 maj. Det hade blivit en
het diskussion om parkeringsvakter i Kåseberga. Byns representant hade fåN
räN. Annars fortsaN mycket fokus på de stora byarna. Kommunen säger aN de

är på gång med bekämpning av Björnloka på sin mark och aN skräpet skall bort
på deras mark i Ingelstorp.
§11

Eva Svensson och Helena Bårdskär bokar en Sd med församlingsansvarig så vi
kan packa upp vårt material ( Ingelstorps historia) i hyllorna.

§12

Det beslutades aN vi skall ge blomma Sll de nyinﬂyNade i Gamla Smedjan.
Agnar ombesörjer det. Hela styrelsen skall vara observanta på nyinﬂyNade och
göra reklam för byalaget.

§13

Inga övriga frågor.

§14

Nästa möte den 21 augusS. Eva Svensson meddelar Sd och plats i kallelsen.

§15

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade härmed mötet.
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