KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE HASSLÖVS BYALAG 2019-03-21
Närvarande: Ameli Karlsson
Bo Bertilsson
Eva Hall

Jenny Friström
Eva-Lott Uhlin
Iréne Jonsson

§1

Fastställelse av dagordning för mötet godkännes.

§2

Till vice ordförande för 2019 utses Jenny Friström.

§3

Till kassör för 2019 utses Eva-Lott Uhlin.

§4

Till sekreterare för 2019 utses Eva Hall.

§5

Till firmatecknare för Hasslövs byalag för år 2019 utses kassör Eva-Lott Uhlin
eller ordförande Ameli Karlsson att var för sig teckna Hasslövs Byalag.

§6

De närmaste mötesdagarna för 2019 blir 10 april kl. 18.30 hos Bo och 8 maj kl. 18.00
hos Eva-Lott.
Kommande mötesdagar bestämmer vi på nästa möte och de ska vara i turordningen:
Jenny, Irené, Ameli, Nicolas och Eva.

§7

Byabladet för maj ska ges ut den 30 april, till posten 23 april, tryckning 20-21 april på
skolan. I aprilbladet ta med något om uppmärkningen av fiber. Kolla med Anders
Hantoft om de kan ringa honom eller vem man ska höra av sej till om det är fel
uppmärkt i sin trädgård eller över ens mark.

§8

Övriga frågor: Vi ska äta frukost tillsammans på restaurang Sand i Båstad, den 5 maj
Jenny bokar.
Byalaget har fått förslag från en bybo att det borde ordnas en hundrastgård i Hasslöv.
Vi skriver i aprilbladet om någon mer tycker det, så ska de kontakta Ameli som förmedlar kontakten till den som föreslog ärendet.
Fullmäktigeledamot Bo Tengqvist, Skummeslöv har hört av sej till Ameli och föreslår
att Byalaget medverkar på nästa kommunfullmäktige i kommunen på tisdag 26 mars.
Man kan då ställa frågor till fullmäktige och det vore bra om vi var där och tog upp GCvägen till Ö Karup. Man lämnar in sina frågor skriftligt i förväg senast kl. 18. Mötet
börjar kl. 18.30 och är på teatern i Laholm. Vi borde även ta upp Lugnarohögen
bestämmer vi. Ameli, Bo och Jenny åker dit. Ameli trycker även upp inbjudan till vår
cykeldag på Kristi Himmelsfärdsdagen i maj. Ameli skickar över förslag på frågorna till
oss innan mötet.
Hasslövs byalag är medlemmar (kostnadsfritt) i ”Hela Sverige ska leva Halland”. De vill
gärna ha in material till sina tidningar som kommer ut var 5-6 vecka. Har vi något som t
ex våra grillkvällar, cykeldag, tomten i skogen så skriver de gärna om det. Vi kan ju
även få tips och ideér om andra arrangemang så det är bra.

Vid protokollet
Eva Hall
sekreterare

Ameli Karlsson
ordförande

