Kåseberga Byalag

Protokoll fört vid styrelsemöte lördagen den 16 januari 2016 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
Ingegerd Söderman
Maria Åkesson
§ 1. Mötets öppnande
Mötet inleddes med att Ordföranden Bengt Isacsson hälsade alla välkomna och
önskade Gott Nytt År.
Med detta förklarades mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3. Framtidsgruppen deltar idag
Anita Hammer och Bruno S Beijer representerade gruppen
- Gruppens verksamhet
Rapport om detta vid senare tillfälle när Leif Brodersen med flera kan deltaga.
- Rapport från arbetsgruppen angående Ebbas hus (M Holmström) Bilaga 2
- Personräknarna/bilräknare
Bruno S Beijer och Leif Nilsson informerade om att räkningen av besökare
pågår som tidigare. Resultat kommer senare. Gruppen ansåg det viktigt att en
fordonsräknare sätts upp som komplettering.
Ordföranden Bengt Isacsson kontaktar Samhällsbyggnadsavdelningen om
detta.
§ 4. Punkter från föregående möte
- Anslagstavlorna
Leif Nilsson arbetar vidare på projektet.
- Gräsklippningen
Synpunkter hade i efterhand inkommit på styrelsens beslut, §4b den 28
november 2015, att lägga ut gräsklippningen på Svensk Markservice, i stället
för att låta någon i byn sköta klippningen.
Eftersom gräset måste klippas och ingen hade visat intresse av att göra det,
beslöt styrelsen att under år 2016 låta ovan nämnda företag utföra arbetet.
- Trädgårdsmaskinerna
Styrelsen beslöt vid dagens möte att avvakta med försäljningen av
gräsklipparen med tillhörande vagn.
§ 5. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 3

§ 6. Aktiviteter
- Genomfört:
a/ Julbuffén
Ordföranden Bengt Isacsson tackade alla som hjälpt till.
b/ Möte med kommunen/byalagssamrådet i december
Ordföranden Bengt Isacsson och Anita Hammer hade deltagit i mötet.
En kort redogörelse för mötet lämnades.
Protokoll från tidigare möten samt från byavandringarna hade nu inkommit.
Dagordning för mötet och material till dagordning Bilaga 4
- Kommande:
a/ Medlemsmöte under våren?
Ett preliminärt datum för vårens medlemsmöte bestämdes till
torsdagen den 31 mars 2016, klockan 18.00 i Byahuset.
Mer information kommer senare.
b/”Fokus på byarna”. Ansökan in i februari. Förslag från Leif Nilsson.
Leif Nilsson föreslog att Byalaget skulle ansöka om en sjösättningsramp i
hamnen, detta för att underlätta för tex trollingfiskarna.
Styrelsen enades om att det som är mest angeläget just nu är en ordentlig
upprustning av stora parkeringen.
Styrelsen har sedan tidigare några ”Fokus på byarna” förslag liggande, men vi
skulle gärna vilja ha in fler förslag.
Anita Hammer åtog sig att via mail-slingan skicka ut informationen om ”Fokus
på byarna” och samtidigt be om förslag.
Eventuella förslag ska vara Byalaget tillhanda senast den 5 februari 2016.
§ 7. Kommande möte med Byalagsrådet: 1 februari em?
Byalagsrådets årsmöte 2016-02-01 kl 18.30 i Gamla Rådhuset i Ystad.
Föredragningslista Bilaga 5
Ordföranden Bengt Isacsson och Maria Åkesson utsågs att deltaga i mötet.
Samrådsmöte med kommunen den 8 februari 2016, kl 15.00
i Nya Rådhuset i Ystad.
Anita Hammer och Maria Åkesson utsågs att deltaga i mötet.
§ 8. Webbgruppens verksamhet under våren
Bruno S Beijer informerar kort om nya projekt.
§ 9. Arbetsgrupperna
- Ljusgruppen, representerad av Leif Nilsson
Seglet kommer att tas ner i början av februari.
Ett önskemål från gruppen är att vi vid nästa medlemsmöte tar upp frågan;
Hur vill vi i Kåseberga ha det framöver vid ”ljusfesten”.
§10.Plats för riset inför Valborg samma som tidigare.
Ordföranden Bengt Isacsson meddelade att vi fått tillstånd av IF ALE att lägga
riset på samma plats som tidigare år.

§11.Övriga frågor
En inbjudan hade inkommit från Ystads kommun och Löderups församling till ett
informationsmöte och idéutbyte om flyktingmottagande i Löderup den 26 januari
klockan 18.30 - 20.00. Bilaga 6
Anita Hammer har efter samråd med Ordföranden Bengt Isacsson erbjudit sig
att åka dit
§12.Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till torsdagen den 18 februari 2016 klockan 18.30
i Byahuset
§13.Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

