Protokoll fört vid byalagsmöte 2020-09-24.
Plats; hemma hos Eva Svensson
Närvarande;
Eva Svensson, Agnar Andersson, Helena Bårdskär, Elisabeth von Kock samt Ingrid Ascard.
§1

Eva hälsade alla välkomna och öppnade härmed mötet.

§2

Agnar Andersson valdes Fll aG justera mötets protokoll.

§3

Mötet godkände dagordningen.

§4

Det fanns inget aG omnämna gällande föregående mötets protokoll så det lades
Fll handlingarna.

§5

Agnar redogjorde för den ekonomiska situaFonen.

§6

Medlemsantalet är samma ca 140 stycken.

§7

Österlen lyser är nästa akFvitet. Eva tar kontakt med Erik som gör aﬃsch Fll
anslagstavlorna. Nyhetsbrev går ut via e-post.
Arbetsfördelning; Eva lagar soppa samt handlar smör, mjölk, bröd, vaGen,
(muggar). Eva tar kontakt med Linda angående församlingshemmet. Agnar
köper marschaller och ombesörjer fördelningen Fll de som skall tända. Agnar
hämtar nyckel.
2021 års första akFvitet kommer aG bli Årsmötet och följs sedan av Valborg,
Sommarfest samt Österlen lyser.

§8

Styrelsen beslutade aG vi och Ingelstorps IF kan samarbeta gällande nyhetsbrev
och andra utskick.

§9

Styrelsen tyckte aG det var posiFvt med Byavandring. Det beslutades aG vi även
kommer aG anmäla oss nästa gång det erbjuds. Då skall vi visa upp landsbygden
runt byn. Styrelsen avvaktar om kommunen kommer åtgärda något av
önskemålen som framkom under Byavandring.

§10

Ingrid rapporterade ifrån byalagsrådet i Hagestad.

§11

Många hus har sålt på senare Fd. Vi håller koll om det är någon som skall bo
permanent, då vi välkomnar nyinﬂyGade lite extra.

§12

Under övriga frågor behandlades;
Ansökan om trivsel pengar. Agnar ansöker om dessa. Eva har beställt
Carolinrosor. Det diskuterades även en pergola nere vid bänken. Vi skall
undersöka kostnader för inköp av några bord och stolar som vi kan använda vid
våra evenemang vid församlingshemmet.
Elisabeth ombeds aG kontakta Gun angående teatern i Glemminge som vi är i
samarbete med.

§13

Nästa möte beslutades Fll den 24 november hemma hos Ingrid.

§14

Eva tackade för visat intresse och avslutade härmed mötet.
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