Kåseberga Byalag
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 2 mars 2017 i Byahuset
Närvarande: Bengt Isacsson
Ann- Kristin Bjelk
Anita Hammer
Ulla-Karin Larsson
Leif Nilsson
Maria Åkesson
Bengt Anker §1,2,3
§ 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. Valberedningens sammankallande ledamot (Bengt Anker) deltar
Bengt Anker informerade styrelsen om att han nu efter mycket arbete, hade ett
förslag till ny styrelse inför årsmötet.
§ 4. Från föregående möte:
- Fokus på byarna - resultatet
Enligt ett reportage i Ystads Allehanda hade Kåseberga erhållit 200 000 SEK.
Ystads kommun har ännu inte bekräftat uppgiften.
- Hyra för Byahuset
Styrelsen finner ingen anledning att ändra gällande priser.
- Fastighetsverket - ingen ytterligare information har inkommit.
- Telefoni/data i Byahuset
Ystads kommun har begärt in aktuella uppgifter om mobiltäckningen ute i
byarna. Byalagsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med detta.
Ordföranden Bengt Isacsson åtog sig att informera kommunen om den dåliga
mobiltäckningen i Kåseberga.
§ 5. Ekonomi
Kassören Ulla-Karin Larsson redogjorde för den aktuella ekonomin. Bilaga 2
Eftersom väldigt få har betalt medlemsavgiften för 2017, beslöt styrelsen att en
påminnelse skall skickas ut till medlemmarna via ”slingan”.
§ 6. Årsmötet 18 mars (Verksamhetsberättelse, förslag till verksamhet och budget
under 2017)
Ordföranden Bengt Isacsson lämnade förslag till detta och styrelsen godkände
förslagen.
§ 7. Genomförda aktiviteter:
-Möte med Byalagsrådet (hastigheten i byarna, uppföljning av mobiltäckningen i
Kåseberga)
Ordföranden Bengt Isacsson lämnade en kortfattad redogörelse.
Beträffande mobiltäckningen, se § 4 ovan.

§ 8. Kommande aktiviteter:
- Valborgsfirandet
Styrelsen beslöt att Valborg skall firas i likhet med tidigare år.
Maria Åkesson fick i uppgift att kontakta kören.
- Medlemsmöte under våren
Styrelsen beslöt att ett medlemsmöte skall genomföras i början av juni 2017.
§ 9. Möte angående solceller - inbjudan
Inget deltagande från Byalaget.
§10. Arbetsgrupperna
Inget att rapportera
§11. Kommande verksamhet, möten mm:
- Byalagssamrådsmötet i Ystad den 24 april kl 18.30
- Samrådsmötet med kommunen den 15 maj kl 15.00
Beslut om eventuellt deltagande överlåtes till den nya styrelsen.
§12. Övriga frågor
- Ejderns dag
Den 8-9 april anordnas Ejderns dag i Kåseberga.
Mer om detta finns på vår hemsida.
§13. Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet lördagen den 18 mars klockan 10.00 i Byahuset
§ 14. Mötets avslutning
Orföranden Bengt Isacsson tackade alla för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.

Anita Hammer, sekreterare

Bengt Isacsson, ordförande

