Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte lördagen den 21 mars 2015 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Ove Söderling
Ingegerd Söderman
Karin Lindqvist
Karin Anker t.o.m. §5
Björn Bruun t.o.m. §7
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Bengt Isacsson öppnade mötet och hälsade oss välkomna.
§ 2 Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes.
Bilaga 1
§ 3 Frågor från föregående möte
Då inga frågor kvarstod lades protokollet till handlingarna.
§ 4 Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för ekonomin.
Bilaga 2
§ 5 Webbgruppen. Arbetsläget
Bruno S Beijer, Karin Anker och Björn Bruun redogjorde för gruppens arbete
med den nya hemsidan. Såg mycket bra ut så här långt och gruppen har gjort ett
gott arbete.
Hemsidan kommer att tas i bruk i början av maj. På hemsidan kommer det att
vara möjligt för medlemmar och stödmedlemmar med anknytning till byn att
informera om sin verksamhet. Hemsidan skall vara till för byns bästa.
§ 6 Gravernedammen. Arbetsläget
Mail har gått ut till medlemmarna via ”Slingan” om städning runt Graverna
torsdagen den 26 mars klockan 09.00.
§ 7 Räknegruppen. Arbetsläget
Bruno S Beijer informerade om gruppens arbete. Sammanställningen är ännu
inte klar.
För att få bättre underlag för statistiken, kommer några av räknarna att flyttas.
För att få en aktuell siffra över antalet bilar som besöker Kåseberga behövs en
räknare över vägen. Styrelsen gav Bengt Isacsson i uppdrag att kontakta Mats
Nylén på Ystads Kommun i ärendet.

§ 8 Valborgsfirandet
Ove Söderling som håller i planeringen, informerade om att Valborgsfirandet
kommer att ske på samma sätt som förra året. Mera information kommer senare.
Ove fick dessutom i uppgift att kontakta brandmyndigheten för eventuella
tillstånd.
Föreningens ordförande Bengt Isacsson kommer att hålla talet till våren
§ 9 Medlemsmötet den 30 mars
Kallelse har gått ut via ”Slingan” och anslag finns på anslagstavlorna i byn.
Föredrag av arkeolog Bengt Söderberg.
Arvode och köresättning kommer att utgå till föredragshållaren enligt beslut av
styrelsen.
Föreningen bjuder på kaffe och bullar med ost och korv.
Bilaga 3
§10 Antal medlemmar i föreningen
Föreningen har idag 152 medlemmar och 4 hedersmedlemmar.
En aktuell medlemsförteckning har upprättats av kassören Ulla-Karin Larsson.
§11 Uthyrning av Byahuset
Bill Greitans kommer att hyra Byahuset under påskveckan till en kostnad av
3500 SEK, enligt ett tidigare styrelsebeslut.
Styrelsen gav Anita Hammer, Karin Lindqvist och Ingegerd Söderman i uppgift
att arbeta fram ett förslag till regler och kostnader för uthyrning av Byahuset.
Förslaget skall vara klart att presenteras på föreningens årsmöte i sommar.
§12 Kommande verksamhet,möten mm:
- Samrådsmöte med kommunen den 18 maj
Anita Hammer och Ove Söderling utsågs att deltaga.
Minnesanteckningar från mötet den 16 februari hade inkommit.
Bilaga 4
- Byavandringsprotokollet från 2014
Ove Söderling fick i uppdrag att ta kontakt med Ewa Alwén gällande protokollet.
- Orienteringar om kommunens kallelser mm
Fokus på byarna - Information om ansökan 2015.
Information om detta på Medlemsmötet den 30 mars.
Bilaga 5
- Cykelstrategin - remissvaret från Byalaget
Bilaga 6
- Anslagstavlorna
Anita Hammer fick i uppgift att kontakta någon som kan göra nya anslagstavlor.
§13 Övriga frågor
Bengt Isacsson fick i uppgift att ta kontakt med stadsträdgårdsmästaren
angående gräsklippningen runt Byahuset.

En fråga om Fågelskådning under ledning av Sven O A Svensson hade
inkommit.
Frågan tas upp på medlemsmötet den 30 mars.
§14 Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till lördagen den 18 april 2015 klockan
10.00 i Byahuset
§15 Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

