Styrelsemöte i Kåseberga Byalag 2012-07-07
Närvarande: Gunilla Belfrage, Ann-Kristin Bjelk, Bengt Anker, Björn
Berglund, Per Kverrstad, Magnus Nilsson och Ove Söderling.
Ej närvarande:-1. Ordf. öppnade mötet.
2. Ordförande önskade festkommittén välkommen.
3. Ordförande tackade Gunilla Belfrage och Magnus Nilsson, som
båda deltog i ordinarie styrelsemöte för sista gången, för det
fina arbete de lagt ner för Byalaget.
4. Inför årsmötet 26/7 gick vi igenom vilka vi ska hålla parentation för. Mötet avhålls i Byahuset. På mångas begäran ska vi
efter mötet servera en måltid, till vilken det krävs föranmälan
senast 22/7. Smörgåstårta beställs från Kåseberga Fisk.
Nyinflyttade får särskild inbjudan. Gåva vid avtackning
bestämdes.
5. Midsommarfirandet regnade bort i år, vilket vi inte kunde göra
mycket åt. Däremot ska vi inför nästa midsommar utöka
bemanningen och organisera oss på ett bättre sätt.
6. Till landsbygdsriksdagen i Ronneby ska vi skicka delegat/er och
det bestämdes att Byalaget betalar logi. Beslut om vem/vilka
som deltar bestäms av den nya styrelsen.
7. Nyckelfrågan blev löst.
8. Bord-och-bänkars skötsel. Hyrtoiletten sköter klippningen
från borden nere vid hamnen och längs gångstigen upp till Bordoch-bänkar vid anslagstavlan. Ordförande tar kontakt med

Gamla Lejet, som äger marken där, för att även det området
ska bli klippt.
9. Ordf. tar kontakt med de näringsidkare som bör använda
tjänsteparkeringen.
10.
Ljusgruppen bör utökas inför nästa verksamhetsår. Förslag
vid årsmötet.
11. Bengt Anker föreslogs leda Framtidsgruppen. Övriga ledamöter
presenteras vid årsmötet.
12.

Badtrappan är fallfärdig. Ordf. kontaktar länstyrelsen.

13.

Förslag till årsberättelse presenterades.

14.

Ekonomin är god.

15.
Nyttjanderättsavtalet för Byahuset förlängs med ett år i
taget efter 2013 om inga ändringar görs av någon av parterna.
16.
Avtalet mellan Byalaget och Gamla Lejet angående boulebanan måste diskuteras. Ordf. tar kontakt.
17.
Byalagsrådet har sammanträde i Byahuset 24/9. Vi bjuder
på laxtallrik (kommunen betalar)
18.
Styrelsen träffas 26/7 kl. 17.00 för att förbereda
årsmötet.
19. Mötet avslutades
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