Styrelsemöte i Kåseberga Byalag 2012-03-10
Närvarande: Ann-Kristin Bjelk, Björn Berglund, Per Kverrstad,
Magnus Nilsson och Ove Söderling.
Ej närvarande: Gunilla Belfrage, Bengt Anker
1. V.ordf. öppnade mötet.
2. Föregående protokoll gicks igenom.
3. Festkommittén var inbjuden. Vi diskuterade festligheter i
samband med årsmötet (26/7) och att då bjuda in nyinflyttade
(som bjuds på en bit mat om de går med i Byalaget). Midsommar
arrangeras som vanligt och där hade kommittén redan långt
framskridna planer. Eftersom höstfesten 2011 blev uppskattad
tänker festkommittén arrangera en sådan även i år. Tänkt
datum blir 3/11.
4. Ove lämnade ett flertal förslag på vinprovningsalternativ som
alla lät trevliga. Vi överlät på honom att göra valet. Datum är
tidigare satt till 2/6.
5. Webbmaster informerade om läget vad gäller hemsidan. Det
förefaller som problemen är svårlösta. Han tar gärna extern
hjälp för att komma till rätta problemen, eller till och med
lämnar över till någon annan. Frågan bordlades.
6. Anslagstavlorna måste rustas upp. Per fick i uppdrag att
fräscha upp tavlan vid Bord-och-bänkar, medan den vid
Byahuset ska nytillverkas och göras större än befintlig.
7. Önskemål om att styrelseprotokollen ska anslås, har lagts fram.
Eftersom protokollen inte kan bli justerade förrän vid följande

möte, och alltså inte är officiella, kommer de att kallas ”Förslag
till styrelsemöte…”.
8. Ove rapporterade från Österlen-lysers årsmöte. Där
framförde vi, som vi även tidigare gjort, att vi inte vill deltaga i
någon tävling utan bara gör detta arrangemang för att glädja
byns medlemmar. För övrigt gav mötet intrycket att luften har
gått ur projektet.
9. Leaderårsmötet var en flopp, då fel datum meddelats och
ifrågavarande möte var ett styrelsemöte och vår delegat fick
åka hem med oförrättat ärende.
10.

Kassören meddelar att ekonomin är god i föreningen.

11.

En översyn av brandskyddet måste snarast göras.

12.
Ordf. ska ta reda på kostnaden för en hundbajsautomat
och drift av densamma.
13.
Förslag framfördes om att bygga om den skänkta
köksspisen, så att den kan installeras.
14.

Nästa möte blir den 14/4 kl.9.30 . Per fixar fika.

15.

Mötet avslutades
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