KÅSEBERGA BYALAG
Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-11-16 hos Wahlgren Hobjersvägen 7

Närvarande: Bengt Isacsson,, Ann-Kristin Bjelk, Christer Wahlgren, Agneta Löf-Wahlgren,
Maria Åkesson
Frånvarande: Ingegerd Söderman, Per Hellsvik,
.
§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Dagordning
Förslag till till dagordning godkändes

§3

Genomförd verksamhet
-Allhelgonadagen helt ok. Fråga framöver till ljusgruppen om ansvarsfråga vid
ev. brand
-Hängrännor rensade i Byahuset av Bengt A
-Försäljning saker Byahusets förråd är klart
-Ny låda till flagga fixad av Jonny
-Blomma till Britt-Ingers begravning ordnades av Ann-Kristin

§4

Punkter från tidigare styrelsemöten
-Gravarnegruppen var inbjudna till möte men kunde ej komma
-Förfrågan om konst i byn är ej aktuellt
-Konstnärer som vill hyra Byahuset i Påsk kan inbringa pengar till kassan.
Bengt känner intresserade
-Julbuffén för styrelsen, arbetsgrupper samt personer som hjälp till blir
16 dec. i IF Ale lokal kl.12.00. Bengt samt Agneta gör inbjudningar
till ca: 20 personer
-Den rasade flaggstången vid parkeringen ska tas bort
-Från och med 2018 höjs hyra av Byahuset Medlemmar 200:- icke medlemmar 400:Övriga företag och organisationer pris enligt överenskommelse.
Agneta kollar med Bruno om priserna ska finns på hemsidan

§5

Ekonomi 20600:- på konto 927:- handkassa
-Kommande kostnader är reparation av busskur samt gräsklippning vid Byahuset
-Förslag att höja medlemsavgift 2019 tas på årsmöte

§6

Kommande aktiviteter
Ann-Kristin kollar med Bengt A anskaffande av gran som ska tändas av ljusgruppen
3 december vid Byahuset

§7

Fokus på byarna
-Utsättning av bänkar är en återkommande fråga till våren
-Skyltförslag till byn verkar ok. men finns önskningar av tillägg
-Bord ska köpas in för pengar från Studieförbundet. Christer tar kontakt för att höra
hur det går till för att få pengarna. Inköp av stolar ska sökas från Fokus på byarna
samt projektorduk och projektor. Vi ska även kolla om man kan söka fibernät till
Byahuset från Fokus på byarna

§8

Kommande möte med Byalagsrådet 22 november
Christer och Maria deltar

§9

Kommande möte med kommunen 11 december Nya Rådhuset kl. 16-18
Bengt, Agneta och Christer deltar

§ 10

Arbetsgrupperna
-Strategigruppen arbetar vidare med att ta fram handlingsplan
-Personräknargruppen har ej tagit ner lådor Bengt påminner dem
-Ljusgruppen allt ok
-Gravarnegruppen bör stöttas av kommun samt ägare
-Trädgårdsgruppen fungerar bra

§ 11

Inrapportering av verksamhet till Studiefrämjandet
Christer frågar Ulla-Carin hur man gör och sköter rapport av medlemsmöten

§ 12

Övriga frågor
-Tillgänglighet till Ales stenar på gång att ordnas av kommunen
-Fråga om hyreslägenhet svarar Agneta på
-Julbuffé för styrelsen och personer som hjälp till 16 dec. Ann-Kristin lämnar lista
till Jonny

§ 13

Nästa möte 11 januari 2018, 15 februari 2018 kl.19.00
Årsmöte 21 mars kl. 18.30

Agneta Löf-Wahlgren
sekreterare

Bengt Isacsson
ordförande

