Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte lördagen den 20 september 2014 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Karin Lindqvist
Ove Söderling
Ingegerd Söderman
§1 Mötet öppnas
Ordföranden Bengt Isacsson öppnade mötet och hälsade oss välkomna och
framförde styrelsens gratulationer till Ove Söderling som fyllde år.
Bengt önskade också Bruno välkommen åter.
§2 Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§3 Ekonomi
Ulla-Karin redogjorde för den aktuella ekonomin och lämnade en skriftlig rapport.
Bilaga 2
Frågan om föreningen borde ha bokslut helt kalenderår togs upp till diskussion.
Mötet beslöt att föreningen fortsätter som tidigare med bokslut den 30 juni.
Mötet beslöt vidare att medlem som betalar årsavgiften kontant till föreningens
kassör skall erhålla ett medlemskort som kvitto på betald medlemsavgift.
§4 Arbetet i arbetsgrupperna - Leaderfonden - antalet besökare i sommar - kontakt
med Ordföranden i Idrottsföreningen - renoveringsarbetet på Byahuset Studiegrupper i Byahuset - bjuda in representanter för arbetsgrupperna
1 Leaderfonden
Besked har kommit om att det sökta bidraget kommer att sättas in på vårt konto
inom några veckor.
Gravernegruppen arbetar vidare och kommer att lämna förslag till styrelsen på hur
det fortsatta arbetet skall bedrivas.
Ordföranden framför styrelsen tack för det stora arbete som gruppen hitintills lagt
ner på projektet.
2 Antalet besökare i sommar
Räknargruppen arbetar på en utvärdering som kommer att lämnas till styrelsen
när den är klar.
3 Kontakt med Ordföranden i Idrottsförenigen
Mötet beslöt ge Karin i uppgift att ta kontakt med Idrottsföreningen för vidare
samtal rörande eventuell flyttning av återvinningsstationen och den planerade
trädplanteringen.
4 Renoveringsarbete på Byahuset
Ystads Kommun har inte svarat på den skrivelse som Byalaget skickade in i
början av sommaren angående renoveringsbehov av Byahuset.
Bengt åtog sig att skicka en påminnelse.

5 Studiegrupper i Byahuset
Stickkaféet tisdagar 14.00–16.00 pågår.
Stig Persson är villig att leda en studiecirkel i datorhjälp om intresse för detta
finns.
Styrelsen beslöt att ge sitt godkännande till detta.
Yoga kurs. En förfrågan hade inkommit från Johanna Lindberg om att få hyra
Byahuset för detta.
Mötet beslöt ett ge Ingegerd i uppgift att kontakta Johanna för vidare diskussion.
6 Bjuda in representanter för arbetsgrupperna
Styrelsen beslöt att bjuda in Ljusgruppen till nästa styrelsemöte.
§5 Släpvagnen till försäljning, trångt med möbler i förrådet
Styrelsen beslöt att ge Bengt i uppdrag att annonsera ut släpvagnen till försäljning
via ”mailslingan”. I annonsen skall det framgå att det inte är ett bilsläp och att det
säljes till högstbjudande.
§6 Medel för åtgärder i byarna - arbetsläget
Efter sammanställning av de olika förslagen har två förslag skickats in till Ystads
Kommun.
Planarkitekt Sofie Wedin har meddelat att hon mottagit förslagen, som kommer
att behandlas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
§7 Bordtennis i Kåseberga
Bordtennis för intresserade varje onsdag i idrottshuset.
§8 Mobiltelefonfrågan - hur gå vidare
Klagomål hade inkommit från flera personer om den dåliga mobiltäckningen.
Styrelsen för Kåseberga Byalag har vid ett flertal tillfällen tidigare agerat med
skrivelser till berörda myndigheter.
Styrelsen beslöt att ge Bengt och Bruno i uppdrag att sätta samman en ny
skrivelse till Telia.
§9 Policy vid födelsedagar, dödsfall, avgående styrelsemedlemmar? Finns något
tidigare beslut?
Styrelsen beslöt att ge Anita i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa
styrelsemöte.
§10 Vilka får vara medlemmar i Byalaget, vad säger stadgarna?
Styrelsen arbetar vidare på detta, se nedan.
§11 Förslag till stadgeändring
Styrelsen beslöt att göra en översyn av §1 i stadgebestämmelserna och
eventuell komma med förslag till ändring. En arbetsgrupp bestående av
Bruno, Karin och Ulla-Karin tillsattes.

§12 Medlemsmöte den 6 oktober
Bengt har skickat ut inbjudan till detta. Bilaga 3
Styrelsen gav Ulla-Karin i uppdrag att inhandla bullar mm hos Kåseberga Fisk.

§13 Österlen lyser m fl aktiviteter
Ljusgruppen ansvara för detta arrangemang som äger rum den 1 november.
Ove meddelar att gruppen även kommer att anordna någon form av fest i
samband med detta.
§14 Övriga frågor
Bruno kommer från och med den 1 oktober att vara föreningens webansvarig.
Karin tog upp frågan om vägavstängningen i Hammar. Detta hindrar bland annat
handikappade att kunna utöva sin sport.
Styrelsen beslöt att inte agera i frågan.
Ett påpekande, att styrelsen vid nästa samtal med kommunen ska ta upp frågan
om gräsklippningen i byn.
Inbjudan till Byalagsrådets möte den 29 september 2014 i Nybrostrand. Bilaga 4
Bengt och Bruno deltager.
§15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 14 oktober klockan 19.00 i Byahuset.
§16 Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

