Kåseberga Byalag

Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 10 mars 2016 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
Maria Åkesson
§ 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. Frågor från föregående möte
Ordföranden Bengt Isacsson hade sökt Leila Ekman och Andreaz
Strömgren för att få en lägesrapport beträffande Ebbas hus.
Anita Hammer lämnade en kort redogörelse för informationsmötet om
”Havsresan Ystad 2016”. Mer information kommer senare.
Maria Åkesson lämnade ett förslag på mat till Byalagsrådets möte i Kåseberga
den 18 april, ”plockmat med lokala råvaror”, hon fick i uppdrag av styrelsen att
ordna detta.
§ 4. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 2
§ 5. Nya element i Byahuset
Kommunen har nu installerat nya värmeelement och samtidigt nya kontakter
med timerfunktion i pentryt.
§ 6. Medlemsmötet den 31 mars
Ordföranden Bengt Isacsson hade gjort ett förslag till Dagordning för mötet, som
styrelsen antog med några tilläggspunkter.
Anita Hammer fick i uppdrag att skicka ut kallelse till mötet via ”Slingan”.
Kallelsen kommer även att sättas upp på anslagstavlorna i byn.
Ingegerd Söderman fick i uppdrag att ordna med inköp till ”fikat”.
§ 7. Datorn i Byahuset
Stig Persson hade inhandlat en skärm till datorn.
Då det är ont om plats i Byahuset beslöt styrelsen att ta bort den gamla orgeln,
för att bereda plats för ett bord att ställa datorn på.
Styrelsen beslöt att fråga på medlemsmötet om någon är intresserad av orgeln.

§ 8. Valborgsfirandet
Anita Hammer informerade om att Ove Söderling har lovat att hjälpa till även i år.
Mitdlaraq och Yvonne har lovat att sälja lotter.
Nils Ingvar Nilsson ordnar med riset och tänder bålet.
Anita Hammer grillar korv.
Löderups Kyrkokör sjunger in våren.
Talet till Våren, Ordföranden Bengt Isacsson kontaktar Bruno S Beijer.
§ 9. Årsmötet/Medlemsmöte
Styrelsen beslöt att kalla till Årsmöte/Medlemsmöte onsdagen den 27 juli 2016.
§10.Fokus på byarna
10 byalag har lämnat in ansökningar till kommunen angående fokus på byarna.
Se Dagordningen §10 1/
§11.”Vi håller rent” den 23 april
Styrelsen beslöt att försöka samordna detta med ”Skärmflygarna” och att
informera om det på medlemsmötet och på hemsidan.
§12.Kommande verksamhet, möten mm:
- Byalagssamrådsmötet i Kåseberga den 18 april kl 18.30,
Ordföranden Bengt Isacsson skickar ut inbjudan till byalagen.
- Samrådsmötet med kommunen den 9 maj kl 15.00
Styrelsen utsåg Bruno S Beijer och Maria Åkesson till att delta i mötet.
§13. Övriga frågor
Harmonikören i Ystad, som sedvanligt skall sjunga uppe vid stenarna den 21
juni (Sommarsolståndet), har gjort en förfrågan om huruvida byalaget kan
hjälpa till att sprida detta.
Styrelsen beslöt att vi ska lägga in det på hemsidan och även ett utskick via
”Slingan”.
Styrelsen beslöt att vi ska sätta upp en skylt vid busshållplatsen med
information om Bokbussen och vilka tider den är i Kåseberga.
§14. Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till torsdagen den 28 april 2016 klockan 18.30
i Byahuset
§15. Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

