Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 14 juli 2016 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Bruno S Beijer
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
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
- Anslagstavlor-arbetet med de nya tavlorna
Leif Nilsson meddelar att tavlorna är klara.
- Parkeringen i sommar
Ser ut att fungera bra
- Skrivelsen/öppet brev till Skånska Dagbladet
Ordföranden Bengt Isacsson redogjorde för detta o skrivelsen finns att läsa på
Byalagets hemsida.
- Möte med kommunens politiker
Ordföranden informerade också om att han varit i kontakt med kommunens
politiker. Då politikerna var positiva till Byalagets agerande beslöt styrelsen att vi
ska fortsätta på den inslagna vägen.
-Brunnslocket
ej åtgärdat, Leif Nilsson tar kontakt om detta.
§ 4. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 2
Styrelsen beslöt under punkten Ekonomi, att ersättningen för gräsklippningen vid
Byahuset till Nils-Ingvar Nilsson skall vara marknadsmässig.
§ 5. Erfarenheter av midsommarfirande i Byahusets trädgård den 24 juni
Ordföranden Bengt Isacsson framförde ett stort tack till samtliga som hjälpte till.
Lotterier och kaffeservering gav ett bra tillskott till Byalagets kassa.
§ 6. Besök vid Ales stenar från norrsidan genom grinden. Hur gör vi?
Byalaget har ingen behörighet att låsa upp grinden.
Styrelsen beslöt att Byalaget tar kontakt med markägaren för besked om vad
som gäller.
§ 7. Arbetsgrupperna
- Gravernegruppen

Inget pågående just nu
-Trädgårdsgruppen
Ingen rapport
-Webbgruppen
Bruno S Beijer informerade om att hemsidan kommer att revideras under hösten
- Ljusgruppen
Leif Nilsson informerade om att det blir resning av seglet och marschaller i likhet
med tidigare år.
Styrelsen beslöt att ge ljusgruppen tillstånd skall köpa in marschaller till
ljusfesten den 5 november 2016.
- Personräknargruppen
Bruno S Beijer informerade om att gruppen kommer att avsluta sitt arbete
den 31 juni 2017. Sluträkningen kommer att göras på två ställen.
- Framtidsgruppen
Ingen rapport
§ 8. Program på medlemsmötet den 27/7 kl 18.00
Mötet ger information till medlemmarna angående arbetet med gräsklippningen
och andra arbeten i Byahusträdgården.
Kostnader, Ebbas Hus, Fokus på byarna, parkeringen i sommar, skrivelserna,
”Eurorando” i september samt arbetsgruppernas verksamhet.
Arbetsgrupperna presenterar sig.
Mat efter mötet?
Styrelsen beslöt att Byalaget bjuder på kaffe, te, och smörgås.
§ 9. Årsmötet den 17/8 kl 18.00
Huvudsakligen till för att välja tre styrelsemedlemmar i styrelsen inför nya
verksamhetsåret.
Förslag till dagordning och valberedningens förslag.
Styrelsen beslöt att Byalaget bjuder på Kaffe och kaka.
Ordföranden Bengt Isacsson gör en kallelse som skickas ut till medlemmarna vi
”slingan”.
§10.Övriga frågor
Styrelsen beslöt att Byalaget skall köpa in 20 exemplar av ”Vän med havet”.
Boken handlar om Kåsebergafiskaren Herbert Wallins liv och har nedtecknats
av Jonas Wikborg.
Ulla-Karin Larsson fick i uppgift att verkställa beslutet.
Styrelsen beslöt att köpa in tre stycken vimplar, en svensk, en skånsk och en
österlensk till dom tomma flaggstängerna på parkeringen.
Leif Nilsson åttog sig att göra detta.
Kylskåpet i Byahuset är trasigt.
Ordföranden Bengt Isacsson tar kontakt med fastighetsförvaltningen.
Bruno S Beijer framförde sitt tack till styrelsen för gott samarbete under tiden
som styrelsemedlem i Byalaget. Han lämnar styrelsen men kvarstår som
webbansvarig.
§11.Nästa möte
Styrelsen kommer att bestämma datum för nästa styrelsemöte efter årsmötet.

§12.Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

