KÅSEBERGA BYALAG
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen 6 april 2017 hos Wahlgren Hobjersvägen 7

Närvarande: Bengt Isacsson, Per Hellsvik, Ingegerd Söderman, Ann-Kristin Bjelk
Christer Wahlgren, Agneta Wahlgren, Bruno Beijer
Frånvarande: Maria Åkesson

§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Dagorning
Förslag till till dagordning godkändes

§3

Webbgruppens Bruno Beijer var inbjuden för att berätta om webbsidan.
Webbsidan är till för Byalaget och besökande till byn.
Sidan behöver förnyas och det finns behov av nyheter hela tiden.
Bruno hade förslag till förnyelse som han arbetar vidare med och tar upp på nästa
medlemsmöte

§.4

Ekonomi
Kassören redovisade ekonomin som framledes räcker att redovisa varje kvartal
eller vid större ekonomiska händelser
Sekreteraren Agneta skickar ut påminnelse till de som ej betalt medlemsavgift
när hon fått alla e-postadresser från tidigare sekreterare Anita Hammer

§5

Frågor föregående möte
- Fokus på byarna, resultat-skrivelse. Svar från kommunen se bilaga 1 och 2
-Mobiltäckning, Ordf. Bengt jobbar vidare med frågan i Byalagsrådet och tar upp
frågan på nästa möte där
-Upprensning runt Gravarne.Ordf. Bengt sammankallar Gravarnegruppen,
styrelsen samt berörda parter till möte 19 april kl.10.00 med samling på stora
bilparkeringen för att göra översyn.upprensning

§6

Årsmötet
Mötet var bra endast liten miss att det glömdes att sätta lapp på Byahuset.

§7

Medlemsmöte
Möte ska hållas 5 juni kl.18.30 i Café och Bistro.
Utskick ska göras 1 månad innan

§8

Valborgsfirande
Ordförande Bengt kommer att fråga Bengt Anker om han kan
vara ansvarig för firandet

§9

Arbetsgrupperna-verksamhet
Webgruppen där Bruno Beijer nu arbetar ensam har informerat styrelsen och
arbetar vidare med förnyelse av hemsidan
Ljusgruppen inget just nu
Gravarnegruppen behov av översyn och rensning av närliggande stig finns
Ordf. Bengt sammankallar se §5
Strategigruppen inget just nu
Räknargruppen Parkeringsvakt ska jobba under Påsk
Trädgårdsgrupp Ordf. Bengt tar upp fråga om gräsklippning med Nisse

§10

Kommande verksamhet, möten m.m
Renovering byahuset dröjer då handläggningstid för bygglov är 10 veckor
Ejderns dag ok. men inget som Byalaget sköter
Byalagsrådets nästa möte deltar Ordf.Bengt och vice ordf.Per på
Samrådsmöte med kommunen 15 maj deltar Ordf. Bengt och vice ordf.Per

§11

Övriga frågor
Fråga om det blir någon bajamaja vid Ebbas hus tar Ordf. Bengt upp med
kommunen på samrådsmöte

§12

Nästa möte
Onsdagen 3 maj hos Wahlgren Hobjersvägen 7 kl. 19.00

Agneta Wahlgren
sekreterare

Bengt Isacsson
ordförande

