Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 19 januari 2017 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Ann- Kristin Bjelk
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
Maria Åkesson
Bengt Anker §1,2,3 och 13
§ 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. Valberedningen deltar idag.
Bengt Anker, valberedningens sammankallande, informerades om avsägelser
av styrelsemedlemmar inför kommande årsmöte.
§ 4. Punkter från föregående möte
- Kommunen har meddelat att renovering, alternativt byte av fönster i Byahuset
kommer att ske under våren.
- Fokus på byarna - ännu inga svar från kommunen på våra inlämnade förslag.
- Fastighetsverket - ingen ytterligare information har inkommit.
§ 5. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 2
Då abonnemanget för den fasta telefonen i Byahuset är kostsam, beslöt
styrelsen att göra en utredning huruvida den måste finnas kvar eller inte.
Ordföranden Bengt Isacsson åtog sig att undersöka de olika alternativ som finns
och som kan ligga till grund för ett senare beslut.
§ 6. Aktiviteter
Genomfört;
- Räknegruppen - Leif Nilsson redogjorde kort för siffrorna som tagits fram och
att han kommer att skicka detta material till berörda tjänstemän och politiker i
Ystads Kommun. Även Skånetrafiken kommer att få ta del av Räknegruppens
arbete.
Ordföranden Bengt Isacsson framförde ett stort tack till Räknegruppens
medlemmar för deras arbete.
- Julbuffén - Ordföranden Bengt Isacsson framförde ett stort tack till Ann-Kristin
Bjelk för ett fint arrangemang.
- Möte med kommunen och Byalagsrådet i december 2016. Ordföranden Bengt
Isacsson hade deltagit i mötet och redogjorde i korthet för detta.
Kommande;
- Årsmöte - Styrelsen beslöt att hålla sitt årsmöte lördagen den 18 mars 2017
klockan 10.00 i Byahuset

Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut via ”slingan” och anslagstavlorna.
Styrelsen beslöt att Byalaget bjuder på kaffe/te och en baguette.
- Medlemsmöte under våren - styrelsen ansåg det lämpligt att kalla till ett
medlemsmöte i maj månad.
- Pressmöte mellan media och Bob Lind - En inbjudan hade inkommit till
Byalaget och Ordföranden Bengt Isacsson och Anita Hammer deltar.
§ 7. Kommande möte med Byalagssamrådet den 13 februari 2017
Anita Hammer ovh Maria Åkesson kommer att deltaga.
§ 8 . Bygglovsansökning i Kåseberga
För information;
Vid en bygglovsansökan gällande solcellsplacering på taket till en fastighet i byn
hade framkommit att byn inte låg på mark som var av riksintresse.
§ 9. Ebbas hus som turistcentrum
Ebbas hus - Sjöräddningsmuseets hus - turistcentrum?
Styrelsen beslöt att inte ha synpunkter på vilket av alternativen men att vi gärna
ser att det blir ett turistcentrum i byn.
§10. Hyra för Byahuset
Styrelsen beslöt att det ska finnas en policy och gav Ann-Kristin Bjelk och
Anita Hammer i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa möte.
§11. Medlemsavgift
Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att avgiften för 2018 skall vara oförändrad.
§12. Fasta telefonen i Byahuset - Se § 5
§13. Arbetsgrupperna
- Trädgårdsgruppen hade framfört ett önskemål om att få plantera en gran i
Byahusträdgården.
En åretruntgran som under julhelgen skulle fungera som julgran .
Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.
Bengt Anker åttog sig att undersöka möjligheterna för detta.
- Övriga arbetsgrupper hade inget nytt att rapportera.
§14. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§15. Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslöts till torsdagen den 2 mars 2017 klockan 19.00
§ 16. Mötets avslutning
Orföranden Bengt Isacsson tackade alla för visat intresse och Ulla-Karin
Larsson för den goda kakan och förklarade med det mötet för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

