Protokoll fört vid Styrelsemöte med Ingelstorps byalag den 9 januari 2020 hos Agnar
Andersson
Närvarande; Eva Svensson, Göran Björlin, Agnar Andersson, Ingrid Ascard, Helena Bårdskär,
Elisabeth von Koch samt Inger Englund.
§1

Eva Svensson, ordförande, hälsade alla välkomna och önskade en god
fortsäGning på det nya året.

§2

Till aG justera mötets protokoll valdes Inger Englund.

§3

Dagordningen granskades och godkändes.

§4

Föregående protokoll godkändes.

§5

Agnar Andersson, kassör, rapporterade den ekonomiska situaQonen. Eva
meddelade aG hon köpt blomma Qll kyrkan som tack för aG vi får låna deras
lokaler. YGerligare en bok om Ingelstorp är såld.

§6

Medlemsantalet uppgick Qll 85 personer under 2019.

§7

Göran Björlin rapporterade från Kåseberga- och samrådsmötet i Ystad.
Byalagsrådet har köpt in Stora fondboken ifall någon av byarna vill söka pengar
ifrån någon fond. Allmän diskussion om busstraﬁken.

§8

Eva rapporterade aG vi nu fåG en bänk och det är uppstädat på kommunens
mark. JäGe björnlokan är behandlad en omgång. Agnar och Göran tycker aG det
behöver städas mer och aG bäckens kanter behöver klippas.
I årets ansökan vill styrelsen söka pengar Qll en elektronisk hasQghetsskylt.
Elisabeth ombeds aG samtala med Tuvans stängsel för aG få Qps och
informaQon om deras skylt.

§9

Styrelsen godtar förslaget på Saga Bitkower Norrman som teaterrepresentant
Qll riksteatern.

§10

Följande akQviteter är på förslag inför 2020;
12 mars Årsmöte,
30 april Valborgsmässobål,
Förslag på Pubkväll i maj månad tas upp igen på nästa möte.
25 juli Grilla`on, Församlingsparken,
16 augusQ Cykeltur Kåseberga,
30 oktober Österlen lyser.
Styrelsemöte; 24 februari, 21 april, 15 juni, 12 augusQ, 24 september, 26
oktober samt 12 december.

§11

Eva har lämnat anslag Qll skolorna i Ystad angående ansökan om sQpendier.
Löderupsskolan får anslaget i veckan. Sista ansökningsdag den 21 februari 2020.

§12

Caroline Lindholm dog den 19 november 2019. Istället för blommor vid
begravningsakten önskade hon aG de sörjande skulle tänka på Ingelstorps
Byalag. Väldigt hedrande för byalaget. Styrelsen har framfört siG stora tack Qll
Carolines man, Johan. Styrelsen vill också hedra Caroline genom aG köpa några
rosor av sorten Caroline och plantera dessa vid någon av anslagstavlorna eller
på någon lämplig plats som väljs ut med hjälp av Johan. Styrelsen diskuterade
också om det skulle säGas upp en minnesplakeG på anslagstavlorna.

§13

Årets vinterpromenad startar vid Församlingshemmet. Vi bjuder på
varmchoklad med spets (Inger Englund lagar och handlar det som behövs). Vi
promenerar mot Tuvebäcken och vår nya bänk. Ingrid anordnar Qpsrunda längs
vägen. Stefan HagenköGer ﬁxar korvgrillning nere vid bänken. Eva hämtar
varorna som är beställda hos Handlaren och Agnar ﬁxar grillkol och tändvätska.
E`er ﬁkan fortsäGer var och en aG promenera den rundan de önskar.

§14

Agnar ombeds aG ringa kommunen om den strejkande lampan som skall lysa
upp trädet vid f d banken. Till nästa jul vore det ﬁnt aG ha en julgran med
belysning vid anslagstavlan.

§15

Agnar har delat ut blommor Qll alla nyinﬂyGade.

§16

Eva ombeds aG fråga Stefan om han kan snickra nyG tak Qll anslagstavlan vid f.d
banken. Elisabeth och Eva skriver ny text.
Inför Årsmötet får Agnar i uppdrag aG säGa in en annons om Kallelse under
föreningsmeddelande i Ystads Allehanda. Avsägelser skall ske skri`ligen senast
den 16 februari Qll hakan.ingvarsson@ystad.nu. Det diskuterades olika förslag
Qll förtäring. Slutsatsen blev aG det blir läGast med smörgåstårta.
Flera i styrelsen tycker aG det vore bra om föreningen skaﬀar Swish. Agnar
kontaktar banken för aG ta reda på om det är möjligt. Byalagets
kontaktuppgi`er på bankgiroinsäGningsblankeGerna bör också justeras.

§17

Eva tackade för visat intresse och avslutade härmed mötet.

……………………………………………………
Ingrid Ascard, sekreterare
……………………………………………………………

……………………………………………………….

Eva Svensson, ordförande

Inger Englund, protokollsjusterare

