KÅSEBERGA BYALAG
Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-02-15 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

Från föregående möte:
Fokus på byarna - resultatet,skyltar i byn ok , bord och bänkar ok ska genomföras
-Fler förslag har lämnats in till kommunen av ordf. Bengt I bl.a fibernät samt projektor
till Byahuset
-Busskurens renovering kan eventuellt finansieras via fokus på byarna. Ordf.Bengt I
har gjort förfrågan till kommunen men ej fått svar om detta är möjligt.
-Byahusets underhåll har besiktats och Byalaget har bra kontakt med Rolf Strömblad
från kommunen.
-Inför årsmötet 21 mars har beställts lokal Ahls brygga samt förtäring för max 3000:Christer ordnar det.

§4

Ekonomi
Behållning bankkonto 22885:- Handkassa 567:Från 2018 är Studiefrämjandets administration flyttad till Trelleborg därför har vi inte
fått kontakt med dem då de ej hade avslutat sitt telnr i Ystad dit kassör trodde att vi
skulle höra av oss angående redovisning av möten. Vi fick också reda på att
medlemsmöten ska anmälas i förväg. Vi har därmed gått miste om 600:-.
Styrelsen har beslutat att när företag från byn hyr Byahuset blir kostnad 500:-/dag
gällande hyra för övriga företag gäller pris på begäran.
Hyra för medlemmar är samma som tidigare 100.-/dag

§5

Årsmöte 21 mars att förbereda och göra innan mötet av vem och vad som ska göras
Bengt föreslår nyval på mötet
Bengt har gjort Dagordning klar bilaga 1
Kallelse bilaga 2 samt dagordning skickas ut av Agneta samt sätts upp på
anslagstavlor och sätts även upp på Byahusets dörr, samt skickas till Bruno för att
sätta in på Hemsidan.
Verksamhetsberättelse som skrivits av Bengt gås igenom och Bengt skicka sedan ut
den till Styrelsen för underskrift. bilaga 3
Förslag till Verksamhet 2018 gås igenom av Bengt bilaga 4
Budgetförslag skrivs av Bengt bilaga 5

§6

Genomförda aktiviteter
-Möte med Byalagsrådet 5 feb. som Bengt och Maria varit på bilaga 5
Ett kom ihåg är att begära pengar av BLR till marschaller

§7

Kommande aktiviteter
Valborgsmässofirande sker som vanligt och allt är ordnat för det
Förslag till medlemsmöte under april. Ann-Kristin kontaktar civilförsvaret
om de kan komma och föreläsa en onsdag eller torsdag i april
Förfrågan angående delta i Nationella brottsoffervecka 19-23 feb. ej aktuellt.
Ejderns dag deltar Maria
Svar på remiss ang. handlingsplan från Ystad kommun gällande kustskydd finner vi
inget att anmärka på för Kåsebergas del och skickar därför inget svar.

-

§8

Arbetsgrupperna
Allt är ok med arbetsgrupperna
Christer hjälper till att ta ner räknare efter räknegruppen

§9

Kommande möten
Samrådsmöte med kommunen 1 mars kl.15.00 i Nya Rådhuset deltar
Agneta, Maria och ev. Christer

-

§ 10

Övriga frågor
Agneta har mailat till handikapprådet för att höra vad kommunen svarat
på frågan om tillgänglighet till Ales stenar. Det har inte kommit något svar ännu.

§ 11

Nästa Möte
Konstituerande möte efter årsmöte 21 mars
Styrelsemöte 5 april kl.19.00 hos Wahlgrens

§ 12

Mötets avslutning
Ordförande tackar alla för visat intresse

Agneta Löf-Wahlgren
sekreterare

Bengt Isacsson
ordförande

