Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 15 november 2016 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Ann-Kristin Bjelk
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
Ingegerd Söderman
Maria Åkesson
Annika Annerby Jansson, Strategigruppen t.o.m. § 3
Bruno S Beijer, Strategigruppen t.o.m. § 3
§ 1. Mötets öppnande
Mötet inleddes med att Ordföranden Bengt Isacsson hälsade alla välkomna och
då speciellt Strategigruppens representanter.
Därefter förklarades mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1
§ 3. Strategigruppen deltar i dag
Annika Annerby Jansson informerade om gruppens pågående arbete. Man hade
granskat den gällande översiktsplanen för byn och kommit fram till att den måste
revideras.
Ett förslag till en ny plan för Kåseberga hade tagits fram och redovisades.
Styrelsen tyckte som helhet att det var ett bra förslag och gruppen kommer att
arbeta vidare med detta.
Bruno S Beijer informerade om fakta beträffande ”livbåtshuset” inför en
kommande försäljning.
Leif Nilsson presenterade Räknargruppens sammanställning av de räkningar
som hittills gjorts sedan 2013. Materialet presenterades i form av fakta, siffror,
diagram och slutsatser. Det är ett mycket imponerande arbete som gruppen gjort
och arbetet kommer att avslutas under 2017.
§ 4. Punkter från tidigare styrelsemöte
Badstegen, se protokoll från byavandringen.
§ 5. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 2
Styrelsen beslöt att betala medlemsavgiften till ”Österlen Lyser”.
§ 6. Genomförda aktiviteter:
- a/ Byavandringen
Se protokollet. Bilaga 3
- b/ Medlemsmötet den 26 oktober 2016
Se protokollet som finns på Byalagets hemsida.
- c/ Kåseberga lyser/ljusfesten
Ett stort tack til Ljusgruppen!
- d/ Skrivelsen till Fastighetsverket

Svar har inkommit på skrivelsen och det kommer att bli ett möte med
Fastighetsverket,Ystads Kommun och Byalaget.
§ 7. Kommande aktiviteter:
- a/ Granen tänds på söndag den 27 november klockan 16.00
Kerstin Persson tror sig kunna ordna en gran till Byahuset i likhet med
tidigare år.
Anita Hammer skickar en notis via ”slingan” att granen tänds.
- b/ Julbuffén 10 december klockan 12.30, Inbjudningar, mat o dryck.
I likhet med tidigare år kommer inbjudan att gå till personer som under året
hjälpt till vid olika aktiviteter som anordnats av Byalaget.
Styrelsen beslöt att det även i år skall bjudas på snaps till sillen.
Ordföranden Bengt Isacsson åtog sig att inhandla denna.
För övriga inköp ansvarar Ann-Kristin Bjelk.
- c/ Valborg (förslag till arbetsgrupp)
Ann-Kristin Bjelk hade frågat Bengt Anker om han kunde tänka sig att ingå i
gruppen och det kunde han. Styrelsen beslöt att ge Bengt Anker i uppdrag
att samordna en arbetsgrupp.
§ 8. Fokus på byarna: Inkomna förslag? Insänds till Kommunen senast fredag den
18:e.
Då det inte inkommit några nya förslag, beslöt styrelsen att Byalaget skickar in
samma förslag som 2015.
§ 9. Kommande möte med Kommunen(Byalagsrådet) den 7 december klockan 15.00
Ordföranden Bengt Isacsson och Maria Åkesson deltager.
Byalagsrådets sammanträde den 21 november klockan 18.30
Anita Hammer och Maria Åkesson deltager
§10. Arbetsgrupperna
Inget att rapportera från övriga grupper
§11. Övriga frågor
Stig Persson hade inkommit med en skrivelse där han avsäger sig uppdraget
som studiegruppsansvarig.
Ulla-Karin Larsson utsågs till ny studiegruppsansvarig.
Styrelsen beslöt att köpa in ytterligare 9 st stolar till Byahuset.
§12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till torsdagen den 19 januari 2017 klockan 19.00
i Byahuset
§12.Mötets avslutning
Ordförande Bengt Isacsson tackade för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

