Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 16 juni 2016 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
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
förklarades mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3. Frågor från föregående möte
- Anslagstavlorna Leif Nilsson gör nya anslagstavlor i samma stil som dom gamla.
- Parkeringen i sommar Kommunen har meddelat att det blir parkeringsvakter som tidigare år.
- Fordonsräknare vid infarten Inget svar från kommunen
- Besöksvärdar / guider Kommunen har meddelat att det inte blir några guider i år.
Styrelsen kommer att bemöta kommunens turismstrateg, Marie Holmströms
uttalande i en artikel i Skånska Dagbladet, angående bland annat
besöksinformationen i Kåseberga.
§ 4. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 2
Styrelsen godkände de fakturor som inkommit i samband med
trädgårdsgruppens arbete i Byahusträdgården. Styrelsen hade tidigare lämnat
sitt medgivande till arbetet.
§ 5. Erfarenheter av Valborgsfirandet
Ordföranden Bengt Isacsson tackade alla som hjälpt till.
Det krävs ganska stora arbetsinsatser och några har redan nu meddelat att det
var sista året.
§ 6. Gräsklippningen och andra arbeten i Byahusträdgården
- Gräsklippningen Avtalet med Svensk Markservice är uppsagt och klippningen sköts nu av Nils
Ingvar Nilsson.
- Nya plattor lagda vid renhållningskärlen Trädgårdsgruppen hade framför önskemål om att få lägga plattor på hela ytan
vid kärlen.
Styrelsen beslöt att avslå denna begäran då detta inte faller under Byalagets

åtagande om skötsel av trädgården.
- Brunnslocket lagat En nivåskillnad har nu uppstått runt brunnen och risken att någon skadas är
uppenbar.
Leif Nilsson kontaktar kommunen om detta.
§ 7. Mötet med kommunen den 9 maj
-Ebbas hus , - Mobiltelefoni - hörbarheten, - Kommunens förslag till vattenplan, Fokus på byarna - byavandringen
Detta var punkter som togs upp på mötet med kommunen och Ordföranden
Bengt Isacsson lämnade en kort redogörelse.
§ 8. ”Landsbygden skall leva”, deltagande i årets landsbygdsriksdag på Gotland
Ordföranden Bengt Isacsson berättade om sina erfarenheter av de olika
programpunkter som han deltagit i.
§ 9. Arbetsgrupperna
Leif Nilsson informerade om Personräknargruppens arbete.
Från övriga grupper fanns ingen ny information.
§10.Midsommarfirande i Byahusets trädgård den 24 juni
Ulla-Karin Larsson meddelade att det blir som vanligt.
Karin Anker och Maria Åkesson sjunger och leder dansen kring
midsommarstången.
Inbjudan har gått ut via ”Slingan” och affischer på anslagstavlorna i byn.
En påminnelse skickas ut några dagar innan.
§11.Årsmöte preliminärt den 27 juli
Ordföranden Bengt Isacsson gör en inbjudan som snarast sänds ut till
medlemmarna.
§12.Övriga frågor
Inga frågor
§13.Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till torsdagen den 14 juli 2016 klockan 18.30
i Byahuset
§14.Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

