Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte fredagen den 5 december 2014 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Anita Hammer
Ove Söderling
Ingegerd Söderman
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Bengt Isacsson öppnade mötet och hälsade oss välkomna.
Då endast fyra styrelsemedlemmar var närvarande, kunde inga beslut fattas.
§ 2 Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3 Frågor från föregående möte
Bengt hade varit i kontakt med Telia, beträffande den dåliga mobiltäckningen.
Han arbetar vidare med detta problem.
Övriga frågor hänsköts till nästa styrelsemöte.
§ 4 Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson hade lämnat över sin ekonomirapport till Bengt, som
redogjorde för innehållet. Bilaga 2
Noterbart, Stig Persson hade skänkt överskottet från sin studiecirkel till Byalaget.
§ 5 Arbetet i grupperna
Avrapportering vid nästa styrelsemöte.
§ 6 Genomförd verksamhet
Ljusfesten avlöpte som planerat. Eventuella förändringar i programmet kommer
att diskuteras inför nästa års planering.
I Byalagssamrådsmötet den 20 november deltog Bengt och Ove.
Julbelysningen den 30 november, belysningen i granen vid Byahuset tändes.
Allén i Kåseberga klar! 10 st silveroxelträd pryder numera infarten till Kåseberga.
Invigning vid vårens lövsprickning?
§ 7 Kommande verksamhet, möten mm
Samrådsmöte den 10 december, Bengt och Bruno deltager.
Jullunchen den 13 december. Medlemmarna i de olika grupperna har bjudits in.
Ingegerd ordnar med mat och dryck och övriga styrelsemedlemmar hjälper till
med att ställa i ordning i Byahuset.
Årsmöte i Byalagssamrådet i Kåseberga Byahus den 26 januari 2015.
Ove erbjöd sig att ordna med förplägnaden, som bekostas av Ystads Kommun.
§ 8 Övriga frågor
Byalagsmedlemmen Pierre Rosén, hade framfört klagomål över eldning på en
fastighet som upplevs som störande.
Då detta inte är en fråga för Byalaget, hade Bengt hänvisat till Ystads Kommun.
Kopia av mailet till Ystads Kommun hade inkommit till Byalaget. Bilaga 3

§ 9 Nästa möte
Preliminärt datum för nästa möte, lördagen den 24 januari 2015.
§10Mötets avslutning
Bengt avslutade mötet med att tacka oss närvarande.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

