Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte lördagen den 10 januari 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. §4
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden Bengt Isacsson öppnade mötet och hälsade oss välkomna.
§ 2 Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3 Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för ekonomin. Bilaga 2
§ 4 Webbgruppens föredragning om kommande verksamhet.
Bruno Beijer och Karin Anker redogjorde för gruppens arbete med hemsidan.
Det kommer att bli en helt ny hemsida som beräknas kunna vara i bruk till påsk.
Hemsidan kommer att byggas ut efter hand. Kostnader som uppkommer i
samband med detta redovisades också.
Styrelsen beslöt att ge webbgruppen i uppdrag att arbeta vidare med projektet.
§ 5 Frågor kvarstående från föregående möte
Då inget ytterligare framkommit beträffande den dåliga mobiltäckningen, beslöt
styrelsen att inte agera vidare.
Övriga frågor ansågs avslutade.
Protokollet lades till handlingarna.
§ 6 Gravernegruppens verksamhet
Bengt Isacsson och Anita Hammer redogjorde för röjningsarbetet den 29-30
december 2014.
Den 29 deltog 15 personer i arbetet och den 30 var det 10 personer.
Gruppen fortsätter sitt arbete och håller i kontakten med Ystads Kommun,
Länsstyrelsen och Leaderfonderna.
§ 7 Möten mm:
- Byalagssamrådets årsmöte i Kåseberga den 26 januari
Mötet kommer att äga rum i Byahuset den 26 januari 2015.
Ove Söderling har sedan tidigare erbjudit sig att beställa mat från
Kåseberga Fisk.
Ystads Kommun bjuder på förplägnaden som även omfattar kaffe och kaka.
Framtidsgruppens framtidsvision kommer att redovisas på mötet.

- Medlemsmöte under senvintern
Styrelsen beslöt att sammankalla till ett medlemsmöte den 30 mars 2015.
Bengt Isacsson åtog sig att kontakta ”arkeologen”, för att höra om han kan
komma och berätta om utgrävningarna.
Alternativt program; filmvisning.
§ 8 Övriga frågor
Stig Persson hade lämnat in en avsägelse, och ville med omedelbar verkan
lämna webbgruppen. Bilaga 3
Styrelsen tackar Stig för hans arbete i gruppen.
§ 9 Nästa möte
Preliminärt datum för nästa styrelsemöte beslöts till den 7 februari 2015 klockan
10.00 i Byahuset
§10 Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

