Kåseberga Byalag

Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 8 oktober 2015 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
Ingegerd Söderman
Maria Åkesson t.o.m. § 8
§ 1 Mötets öppnande
Mötet inleddes med att Ordföranden Bengt Isacsson hälsade oss välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2 Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3 Punkter från föregående möte:
a/ Besiktningen av Byahuset, se protokollet från besiktningen. Bilaga 2
b/ Mötet med Samhällsbyggnadsnämnden i Ystad den 10 september 2015
Bengt Isacsson, Bruno S Beijer och Anita Hammer representerade
Byalagets styrelse .
Ett stort antal bybor och andra berörda deltog också i mötet.
Bengt Isacsson redogjorde i korthet för mötet som enbart handlade om Ebba
gård.
c/ Byalagssamrådsmötet i Ingelstorp den 28 september 2015
Anita Hammer, som deltagit i mötet, lämnade en kort redogörelse, för övrigt se
protokollet från mötet. Bilaga 3
d/ Mötet med nya LEADER fonderna den 15 september 2015
Anita Hammer, som deltagit i mötet lämnade en kort redogörelse.
Informationsmaterial från mötet Bilaga 4
Mer information kommer senare i höst.
e/ Anslagstavlorna
Har någon målat dom?
f/ Gräsklippningen i Byahusets trädgård
Styrelsen beslöt att behandla frågan under våren.
g/ Nya verksamhetsåret
Frågan ansågs färdigutredd.
§ 4 Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin . Bilaga 5
§ 5 Kommande aktiviteter:
-Vilda oktober
Maria Åkesson lämnade en kort redogörelse för vad som pågår just nu.

-Österlen lyser, betalning in snarast om medlemskap
Medlemsavgiften är inbetald
Leif Nilsson redogjorde för vad som händer i Kåseberga;
Den 17 oktober;
Seglet, som har fått ny väv, kommer att sättas upp.
Den 31 oktober;
Klockan 18.00 - utlämning av de marschaller som skall tändas i byn.
Klockan 19.00 - samling vid trädet, där Byalagets ordförande Bengt Isacsson
kommer att hålla tal och eventuellt någon som ”tutar i luren”.
Ljusgruppen hade tagit beslut att inte anordna någon fest i år.
Styrelsen ställde sig bakom detta beslut.
Om någon av byns företagare vill öppna upp för en enkel fika efteråt så finns ju
den möjligheten.
Styrelsen beslöt att köpa in 450 st marschaller till årets Österlen lyser.
-Julmarknaden
Julmarknaden i hamnen är arrangörsmässigt inte en aktivitet för Byalagets
styrelse.
Under punkten diskuterades därutöver en rad olika tänkbara aktiviteter, men för
att kunna genomföra dessa behövs en festkommité.
§ 6 Fråga: Valborg - ris mm. Var läggs riset till dess?
Styrelsen beslöt att frågan tas upp till våren, då det inte känns aktuellt just nu.
§ 7 Fortsättning på röjningen av Graverne
För tillfället pågår inget röjningsarbete.
§ 8 Kommande möte med Kommunen (Byalagssamrådet) den 26 oktober 2015
Bengt Isacsson och Maria Åkesson utsågs att delta i detta möte.
§ 9 Stig Persson genomför cirkel i datorhjälp i Byahuset.
Styrelsen beslöt att ge Stig Persson i uppdrag att genomföra detta.
§10Arbetsgrupperna
Inget att rapportera.
Styrelsen beslöt att bjuda in Trädgårdsgruppen till nästa styrelsemöte.
§11Övriga frågor
-En förfrågan från Karin Lindqvist om att få låna Byalagets högtalare tillstyrktes.
-Herbert Wallin hade ställt ett önskemål om att trädet vid Ebbas hus skulle
förvandlas till en skulptur föreställande en fiskargubbe.
Styrelsen beslöt att lämna ärendet utan åtgärd.
- Styrelsen beslöt att samtliga arbetsgrupper och övriga som ställt upp under året
skall bjudas in till jullunch, lördagen den 12 december 2015, klockan 12.30 i
Byahuset

§12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till lördagen den 28 november 2015 klockan 10.00
i Byahuset
§13 Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

