Protokoll från årsmöte i Kåseberga Byalag 2012-07-26
Närvarande: 38 personer
Före mötet hölls parentation över Bodil Söderman, Saga Long och Hugo Grahm.
1. Mötet öppnades.
2. Bengt Anker valdes att leda dagens möte.
3. Till sekreterare valdes Per Kverrstad.
4. Kallelsen och föredragningslistan godkändes.
5. Till justeringsmän valdes Lars Wrammert och Leo Hagberg
6. Föregående justerat årsmötesprotokoll finns tillgängligt hos sekreteraren.
7. Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
8. Den ekonomiska berättelsen lästes upp och godkändes.
9. Det beslöts att överskottet förs över till det kommande verksamhetsåret.
10.Revisorerna läste upp revisionsberättelsen och fann att allt var i ordning.
11.Ansvarsfrihet beslöts för styrelsen.
12.Det beslöts att årsavgiften ska vara oförändrad, dvs. 100:-/pers eller 200:/hushåll.
13.Till ordförande för verksamhetsåret valdes Bengt Anker.
14.Som ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Ingegerd Söderman,
Bruno Beijer och Ove Söderling.
15.Bo Wallin och Stig Nilsson valdes till revisorer.
16.Göran Nilsson valdes till revisorssuppleant.
17.Årets valberedning består av Maj-Britt Ahl (sammankallande), Stig
Persson och Mika Terne.
18.Motioner. Gunnar Magnussons motion angående mobiltäckning avslogs
eftersom styrelsen redan verkar för förbättrad täckning. Per-Arne
Tufvessons motion angående ljusskupturen bifölls och en diskussinon om
hur länge skulpturen ska stå uppe följde. Det beslöts att ljusgruppen själv
tar beslut i ärendet.
19. Ordf. redogjorde för det aktuella läget i Graverna-fallet. Enligt beslut har
byalaget rätt att hålla efter vegetationen runt Graverna, men en förstudie
måste dock göras. Vi kommer att söka pengar pengar till detta från
Leader. Det framkom också att det är problem med avrinningen från
Graverna. Kommunen undersöker var felet ligger.
20.Det finns en antagen översiktsplan för Kåseberga, men efter antagandet
har mycket hänt. För att följa upp utvecklingen föreslås bildandet av en
”Arbetsgrupp för Kåsebergas framtid” . Ordf. föreslog Göran Nilsson,
Leif Brodersson, Anita Hammer, Bruno Beijer och Jimmy Ahl.
21.Österlen Lyser-gruppen utökas med Leif Nilsson.
22.Ove Söderling föreslog att ”milstolpar” i Byalagets historia i form av
inramade tidnings-urklipp sätts upp i Byahuset. Förslaget antogs. Vidare

bestämdes att skänkta föremål ska förvaras i Byahuset och ej får
avlägsnas från Byahuset, eller på annat sätt utnyttjas.
23.Det har visat sig att vissa sponsorer till Ale Segel ej betalt vad de utlovat.
Mötet ansåg att de bör strykas från sponsorlistan om de inte uppfyller sitt
löfte.
24.Ordf. förklarade hur byavandringen fungerar.
25.Ordf. redogjorde för det aktuella läget med den blivande provisoriska
cykelvägen. Förslag om att Minkvägen skulle kunna utnyttjas framfördes.
26.Kåsebergaboken bör göras mer tillgänglig, genom att fler saluför den.
27.Gruppen som samlar in fjärilar vid Svinaberga erbjuder sig att komma
och berätta om sitt projekt.
28.Vår hemsida fungerar som bekant inte, p.g.a. att det är svårt att hitta
någon som sköter den. Däremot ger ”Slingan” god information till de
som lämnat sin mail-adress. Det finns även en Face-book sida; ”Vi som
gillar Kåseberga.
29.Årsmötet avslutades.
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