Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 10 oktober 2016 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Ann-Kristin Bjelk
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Ingegerd Söderman
Maria Åkesson från och med § 5
§ 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. Punkter från föregående möte
Skrivelsen till Fastighetsverket har ännu inte besvarats, varför Ordföranden
Bengt Isacsson kommer att sända skrivelsen på nytt.
a/ Besiktningen av Byahuset genomförd, se protokoll. Bilaga 2
b/ Mötet med Byalagsrådet i Svarte 2016-09-19, Anita Hammer och
Maria Åkesson deltog, se protokoll. Bilaga 3
-Samrådsmöte med Byalagen och Ystads kommun, i Ystad
Ordföranden Bengt Isacsson och Anita Hammer deltog, se protokoll. Bilaga 4
Protokollet från styrelsemötet 2016-08-31 lades till handlingarna.
c/ Byalagssamrådsmötet i Kåseberga i våras
Styrelsen beslöt att Byalaget betalar mellanskillnaden på fakturan från
Kåsessons Café och Lanthandel.
§ 4. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 5
§ 5. Kommande aktiviteter:
- Medlemsmöte den 26 oktober.
Inbjudan till mötet har sänts ut till medlemmarna via ”slingan” och kommer även
att anslås på anslagstavlorna. Information finns även på hemsidan.
- Byavandringen den 31 oktober/ Punkter att ta upp se Bilaga 6
Tillkommande punkter är Lejets torg och Översiktsplanen för byn.
- Fokus på byarna
Inget aktuellt just nu.
- Alla helgons dag i byn
Ljusgruppens inbjudan skickas ut via ”slingan” och kommer även att anslås på
anslagstavlorna. Information finns även på hemsidan.
- Julbuffén den 10 december klockan 12.30 i Byahuset.
Inbjudan kommer att skickas till arbetsgrupperna och alla övriga som under året
hjälpt till på olika sätt.
- Julmarknaden
Det kommer även i år att anordnas julmarknad på hamnplanen i Kåseberga.
Byalaget deltager inte i detta.

§ 6. Fråga: Valborg - ris mm. Var läggs riset till dess?
Ordföranden Bengt Isacsson kontaktar Ordföranden i IF Ale för besked.
§ 7. Sjöräddningssällskapets museum läggs ner.
Ordföranden Bengt Isacsson informerade om detta.
§ 8. Stolar till Byahuset. Förslag
Styrelsen beslöt att köpa in en stol från AJ på prov.
§ 9. Badstegen på kajen - reparerad?
Styrelsen beslöt att låta frågan vila till våren då badsäsongen är över för i år.
§10. Arbetsgrupperna. Tidpunkter för respektive arbetsgrupp inbjudan till
styrelsemöte
Styrelsen beslöt att bjuda in Strategigruppen till nästa styrelsemöte.
- Webbgruppen hade kommit in med följande förslag på policy att gälla under
rubriken ”Aktiviteter” på hemsidan.
” Byalagets webbsida har hittills under ´Aktiviteter´ informerat om evenemang i byn
som varit i vid mening kostnadsfria för besökare att bevista.
Webbgruppen föreslår en ändring som innebär att information om kommersiella
aktiviteter skall kunna läggas upp, då det rör sig om enstaka aktiviteter utöver
företagets ordinarie dagliga verksamhet.
Exempel på sådana aktiviteter skulle kunna vara t.ex. ´Ålakvällar´”
Det skall också enbart röra sig om aktiviteter anordnade av byalagets egna
medlemmar (enskilda eller företag). Information införd under ´Aktiviteter´är
kostnadsfri.
I gränsfall avgör webbgruppen om en aktivitet skall publiceras på webbsidan eller
inte”
Styrelsen beslöt att lämna sitt samtycke till förslaget.
- Från övriga grupper fanns inget att rapportera.
§ 11. ”Ejderns dag”
Styrelsen beslöt att bjuda in Sven O A Svensson till Medlemsmötet den 26
oktober för att berätta mer om detta.
§12. Övriga frågor
Inbjudan till höstmöte med Hela Sverige ska leva hade inkommit.
Styrelsen beslöt att inte skicka någon deltagare till mötet.
§ 13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till tisdagen den 15 november 2016 klockan 19.00
i Byahuset.
§ 14. Mötets avslutning
Ordföranden Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

