Styrelsemöte i Kåseberga Byalag 2012-12-01
Närvarande: Ann-Kristin Bjelk, Ingegerd Söderman, Bengt Anker,
Bruno Beijer, Björn Berglund, Per Kverrstad och Ove Söderling.
Ej närvarande:--1. Ordf. öppnade mötet.
2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
3. Adventsfirande blir det den 2/12. Byaträdet kan tyvärr inte
tändas p.g.a. kontaktfel. Vi kommer att kräva att kommunen
åtgärdar detta inför nästa säsong. Däremot tänds granen vid
Byahuset kl.16.00, och efteråt samlas vi i salen och Bykrogen
står traditionsenligt för förtäring.
4. Vid januarimötet ska vi ta upp frågan om hemsidan, som f.n.
inte fungerar alls.
5. En dokumentering av byns gatu-och kvartersnamn kommer att
ske under nästa år.
6. Det är viktigt att det blir kontinuitet i vårt deltagande i
byalagsråd och samrådsgrupp. Vi beslöt att försöka ha 2 fasta
representanter och 1 tillfällig, för att så många som möjligt ska
få insyn i arbetet.
7. Framtidsgruppen har haft 2 möten och fler är inplanerade.
Resultat redovisas senare.
8. Ekonomiska läget är gott.
9. Byalagets kontakter med kommunens drop-box ska uppdateras.
10. Till nästa Ljusfest kan vi förvänta oss 750:- i bidrag.

11. Stig Yngves föredrag blev en succé och nästa år planeras att
bjuda in Karin Brunk Holmqvist.
12. Graverne-gruppen har fått sin bidragsansökan från Leader
beviljad.
13. Flera av Byahusets gamla fina stolar behöver en översyn.
14. Den 15/12 startar ett projekt som ska ta upp hur det är att bo
och leva vid kusten. Syftet är ännu något oklart, men det
verkar främst vara miljöfrågor, t.ex vad händer när havsytan
stiger.
15. Valberedningen önskar att i god tid bli informerad om
eventuella avsägelser inför nästa valperiod.
16. Nästa möte blir den 12/1-13. Ove fixar fika.
17. Mötet avslutades.
Efter mötet avåts traditionsenligt en fantastisk jullunch tillsammans med en del av de eldsjälar som hjälper till att bevara och
underhålla såväl vårt Byahus som övriga gemensamma ytor i vår by.
Ordföranden framförde ett varmt tack.
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