Kåseberga Byalag

Protokoll fört vid styrelsemöte lördagen den 28 november 2015 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
Ingegerd Söderman
Bengt Anker § 4b
Ann-Christin Bjelk t.o.m. § 4b
Margareta Jacobsson t.o.m. § 4b
§ 1 Mötets öppnande
Mötet inleddes med att Ordföranden Bengt Isacsson hälsade alla välkomna och
speciellt då medlemmarna i Trädgårdsgruppen.
Med detta förklarades mötet öppnat.
§ 2 Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3 Trädgårdsgruppen deltar idag
Bengt Anker, Ann-Christin Bjelk och Margareta Jacobsson
§ 4 Punkter från föregående möte
a/ Anslagstavlorna
Anita Hammer meddelade att inget hänt sedan föregående möte.
Leif Nilsson åtog sig att arbeta vidare på projektet.
b/ Gräsklippningen i Byahusets trädgård (offert)
Bengt Anker meddelade att Svensk Markservice hade lämnat en offert på
klippning av gräset vid Byahuset; 12 gånger, till ett pris av 2000 SEK inkl.
moms.
Styrelsen beslöt att antaga detta för år 2016.
Styrelsen beslöt även att försöka sälja gräsklipparen med tillhörande vagn.
Trädgårdsgruppen informerade om sitt arbete och att dom planterat lökar
under hösten.
c/ Fortsättningen på röjningen av Graverna
Ordföranden Bengt Isacsson åtog sig att kontakta Bengt Anker för information
om detta.
§ 5 Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 2
§ 6 Aktiviteter
- Genomfört: Österlen lyser/ljusfesten
Ordföranden Bengt Isacsson riktade ett tack till Ljusgruppen för ett fint genomfört
arrangemang.

Styrelsen diskuterade huruvida aktiviteten är bra som den är eller om den kanske
skall utökas.
Styrelsen beslöt att ta upp detta som en punkt på nästa medlemsmöte.
- Kommande: Gran och ny ljusslinga till granen
Ove Söderling hade åtagit sig att köpa en ny ljusslinga.
Kerstin Persson hade även i år ordnat med en gran vid Byahuset.
Granen kommer att tändas klockan 16.00 på söndag den 29 november som är
första i advent.
§ 7 Finansiering för Lokal Utveckling - mikrofond och
Hela Sverige skall leva - fondmedel
Ordföranden Bengt Isacsson redogjorde kort för detta och meddelade att han
hade besvarat utskicket via mail.
I svaret hade han kort beskrivit de projekt som just nu är aktuella för byn;
Gravernedammen, Parkeringen, Busshållplatsen, Ebbas hus, Byahuset,
Cykelbanan mm.
§ 8 Mötet med Byalagsrådet i måndags
Ordföranden Bengt Isacsson hade deltagit och redogjorde i korthet för mötet.
Kallelse till mötet; Bilaga 3
§ 9 Kommande möte med Kommunen (Byalagssamrådet)
Kallelse till samrådsmöte med Byalagen den 10 december 2015. Bilaga 4
Ordföranden Bengt Isacsson och Anita Hammer utsågs att deltaga i mötet.
§10Webbsidan policydiskussion
Bruno S Beijer hade önskemål om att få lägga in mer information på hemsidan,
information som är av intresse för byn.
Styrelsen biföll önskemålet.
§11Arbetsgrupperna
-Framtidsgruppen, Bruno S Beijer hade deltagit i ett möte med Kommunen.
Information om detta kommer senare.
-Personräknargruppen, Leif Nilsson informerade i korthet om gruppens arbete.
Man hade uppfattningen att besökssiffrorna ökade jämfört med tidigare år.
-Styrelsen beslöt att Framtidsgruppen skall bjudas in till nästa styrelsemöte
§12 Julbuffén den 12 december kl 12.30
Inbjudan har sänts till ett trettiotal personer som under året hjälpt till på olika sätt.
Ingegerd Söderman ansvarar för inköp mm.
§13 Övriga frågor
Leif Nilsson tog upp frågan om flaggning vid Byahuset.
Styrelsen har tidigare under året tagit beslut, att flaggan hissas av Byalaget på
allmänna flaggdagar.
Vill någon att flaggan skall hissas vid födelsedagar eller andra tillfällen kan man
kontakta någon i styrelsen eller alternativt själv hissa flaggan.
Flaggan förvaras i brevlådan vid Byahusets trappa.

§14Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till lördagen den 16 januari 2016 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

