Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 20 maj 2015 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Ingegerd Söderman
Karin Anker § 1,2 och 11
§ 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
- Anslagstavlor
Anita arbetar vidare på uppdraget
- Hyra av Byahuset
Frågan kommer att tas upp vid mötet med Samhällsbyggnadschefen den 21 maj.
Övriga frågor ansågs avslutade.
Protokollet lades till handlingarna.
§ 4 Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för ekonomin. Bilaga 2
§ 5 Valborgsfirandet - erfarenheter
Många besökare o allt gick enligt planeringen.
Frågan om korvgrillningen skall flyttas upp på backen väcktes.
Ekonomisk redovisning för arrangemanget vid nästa möte.
§ 6 Kort från Byalagssamrådsmötet
Bengt Isacsson och Anita Hammer hade deltagit och Bengt redogjorde i korthet
för mötet. Protokoll kommer senare.
§ 7 Rapport från samrådsmötet den 18 maj med kommunen
Bruno S Beijer och Anita Hammer hade deltagit och Bruno redogjorde i korthet
för mötet o för vilka frågor som hade tagits upp. En del av dessa frågor ansågs
lämpliga att diskutera med Samhällsbyggnadschefen vid mötet den 21 maj.
§ 8 Högtalare inköpt till föreningen
Bengt Isacsson, som hade fått i uppdrag av styrelsen att införskaffa en
högtalaranläggning till föreningen, meddelade att högtalaren nu var inköpt.
§ 9 Gräsklippningen i Byahusträdgården
Olika alternativ diskuterades, styrelsen försöker hitta en bra lösning på detta.
§10 Motion inkommen om förändring av föreningens stadgar.
Stig Persson och Göran Nilsson hade lämnat in en motion angående

stadgeändringar för Kåseberga Byalag. Bilaga 3
Styrelsen beslöt att hänskjuta motionen till föreningens årsmöte 2015.
§11 Midsommarfirande i Byahusets trädgård
Styrelsen beslutade att ge Ulla-Karin Larsson och Karin Anker i uppgift att
ansvara för detta.
Anita fick i uppgift att skicka ut inbjudan via ”slingan” samt att sätta upp inbjudan
på anslagstavlorna i byn.
Styrelsen beslutade även att Byalaget bjuder på kaffe och kakor, och att det på
kakbordet ska finnas en burk där dom som vill kan lägga en slant.
§12 Frälsningsarmén har högmässa på pingstdagen i Byahusets trädgård
Anita Hammer fick i uppgift att öppna Byahuset.
§13 Frågor att ta upp med kommunen under mötet den 21 maj kl 16.00
- Ebbas hus
- Parkeringen i sommar
-Toaletter vid parkeringen
- Avfallsåtervinningen vid parkeringen
-Fordonsräknare vid infarten
-Byahuset - avtal mm
-Gräsklippningen
-Skyltningen i byn
Styrelsen ansåg att samtliga punkter var mycket angelägna att ta upp till
diskussion med kommunen.
Bengt Isacsson och Anita Hammer kommer att deltaga i mötet.
§14 Förslag till ”Fokus på byarna” senast den 28 maj 2015
-Nya lampor i gatlyktorna?
-Asfaltering av parkeringen och busshållplatsen?
-Soffor o bord till dammen samt iordningställande av udden?
-Gatunamn/skyltar?
-Övriga?
Styrelsen beslöt att prioritera förslaget om ytbeläggning av parkeringen och
busshållplatsen och förslaget med skyltarna.
Bengt Isacsson fick i uppdrag att sammanställa förslagen och lämna in dom till
kommunen.
§15 Styrelsen under 2015/2016.
Bengt sänt mail till valberedningen angående eventuella omval.
§16 Kommande verksamhet, möten mm;
-Nästa samrådsmöte
-Allmänt medlemsmöte innan årsmötet (m a a inkomna motionen)
-Mingelkväll på medlemsmötet
Då vi inte har någon festkommité, beslöt styrelsen att avvakta med ytterligare
arrangemang tills vidare.
§17 Övriga frågor
- Vilda oktober på Österlen.

Bengt Isacsson informerade kort om arrangemanget.
Bilaga 4
- Parkeringsvakter
Det kommer att finnas ”parkeringsvakter” från och med veckan efter midsommar
och till och med den 6 augusti. Det kommer också att finnas en handledare för
ungdomarna.
-Bruno S Beijer informerade om att han varit i kontakt med Kajsa S Lund,
musikarkeolog. Hon skulle gärna komma hit och berätta om sin verksamhet
- Årsmötet 2015
Torsdagen den 16 juli eller måndagen den 20 juli enades styrelsen om
var lämpliga datum.
§18 Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till lördagen den 13 juni 2015 klockan
10.00 i Byahuset
§19 Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

