
Protokoll fört vid styrelsemöte med Ingelstorps byalag den 21 oktober 2021 i Ingelstorps 
församlingshem. 

Närvarande; Eva Svensson, Agnar Andersson, Inger Englund, Elisabeth von Koch samt Ingrid Ascard. 

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

§2 Till mötets sekreterare valdes Ingrid Ascard och Hll aI justera dagens protokoll valdes 
Inger Englund. 

§3 Dagordningen upplästes och godkändes. 

§4 Föregående protokoll granskades och lades Hll handlingarna.  

§5 Agnar Andersson, kassör, redogjorde för den ekonomiska ställningen. Kommunen har 
betalat ut det ansökta bidraget på 20.000 Hll utemöbler. Byalaget har också erhållit 
1500 för utsmyckning av byn. 

§6 YIerligare två har betalat medlemsavgiT och vi är nu 128 medlemmar. 

§7 Byn lyser ( Österlen lyser)  

 Arbetsfördelning; Agnar delar ut marschaller, 100 stycken. De som ställer ut, plockar 
även in.  

 Eva lagar soppan och beställer bullar hos Handlaren i Glemmingebro. 

 Inger hämtar bullarna den aktuella dagen. 

 Eva och Agnar tar med eldkorgar. 

 Samling för styrelsen vid Församlingshemmet kl. 18.00. Arrangemanget startar kl 
19.00. 

§8 Elisabeth rapporterade från teaterföreställningen i Glemmingebro. Intressen från 
Ingelstorps byalags medlemmar är svalt. Allmän diskussion om hur vi skall öka det Hll 
nästa gång. 

 Barnteatern har föreställning i helgen. 

§9 Eva hade tagit fram eI fint förslag på eI utemöblemang. Styrelsen diskuterade var det 
skulle kunna ställas. Det beslutades aI vi fick se Hden an och fundera vidare på lämplig 
plats. 

§10 Erik Farquhar hade tagit fram eI fint utkast på vykort, som skall skickas Hll 
nyinflyIade. Allmän diskussion angående vilka företag som skall presenteras. 

§11 Under övriga frågor beslutades aI Eva Svensson skall representera på Samrådsmötet 
den 8 december i Ystad. Dock får vi lämna återbud Hll Byalagsråds mötet då ingen har 
möjlighet aI delta. 

 Styrelsen diskuterade också försäljningen utav Ingelstorps församlingshem. Våra försök 
aI få kyrkofullmäkHge aI ta annat beslut har misslyckats. Vi funderar nu på var 
byalaget skall kunna arkivera sina historiska dokument över byn. 

§12 Eva återkommer om datum för nästa möte. 

§13 Eva tackade för visat intresse och avslutade härmed mötet. 



Vid protokollet 

…………………………………………………………… 

Ingrid Ascard 

……………………………………………………………..                                  …………………………………………………………….. 

Eva Svensson , ordförande   Inger Englund, protokollsjusterare


