Protokoll fört vid styrelsemöte med Ingelstorps byalag onsdagen den 21 augus:
2019.
Närvarande; Eva Svensson, Göran Björlin, Agnar Andersson, Ingrid Ascard, Helena Bårdskär
samt Inger Englund

§1

Eva Svensson (Ordförande) hälsade alla välkomna och öppnade härmed mötet.

§2

Till aQ justera mötets protokoll valdes Helena Bårdskär.

§3

Dagordningen upplästes och godkändes.

§4

Föregående protokoll upplästes.

§5

Ru:nerna för protokoll genomgicks och påminde om aQ de skulle publiceras på
hemsidan.

§6

Agnar Andersson (kassör) rapporterade aQ det ﬁnns 65,521 kronor i kassan och
medlemsantalet har ökat :ll 85 stycken.

§7

Styrelsen diskuterade grilla\on respek:ve cykelturen :ll Kåseberga. Grillfesten
drabbades av årets värsta åskskur. Inför 2020 så säQer vi upp Agnars tält inför
kalaset. Då det gäller cykelturen hade deltagarna en trevlig upplevelse och vi
gör mer reklam för denna inför kommande år.

§8

Styrelsen diskutera kommande evenemang. Vi har :digare ha\ polisen ute för
aQ uppmärksamma farten genom byn och vi har ha\ informa:on om solceller.
Nu funderar styrelsen på aQ hiQa någon föreläsare om vaQen i vårt närområde
med tanke på aQ Tuvebäcken har sinat på vaQen i vissa delar.
Eva Svensson ombeds aQ fråga Lena Scherman som arbetar som
utrikeskorrespondent om hon vill komma och beräQa om sina upplevelser
an:ngen i samband med Österlen lyser, årsmöte eller på sommarfesten.

§9

Göran Björlin åker på samrådsmötet och på byalagsrådsmötet.

§10

Agnar har uaört siQ blomsteruppdrag :ll de nyinﬂyQade.

§11

Agnar undersöker om det ﬁnns pengar aQ söka för byns prydnad. Han kontaktar
Margareta Nörregård i frågan.
Saga har kontaktat Eva om boken om Ingelstorp. Hon har endast sålt eQ fåtal
exemplar och tänker aQ byalaget säljer ﬂer. Eva hämtar böckerna hos Saga.

§12

Eva återkommer angående en annan styrelsemötes datum på grund av aQ
många är bortresta på den tänkta dagen.

§13

Eva tackar för visat intresse och avlutar härmed mötet.
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