KÅSEBERGA BYALAG
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen 3 maj 2017 hos Wahlgren Hobjersvägen 7

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

§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Dagordning
Förslag till dagordning godkändes

§3

Frågor föregående möte
-Möte /vallning runt dammen genomgång av sammanfattning se bilaga 1
-Fokus på byarna-projektet. Bengt träffar kommunens representant 12 maj för
genomgång av detaljer på inlämnat förslags skyltar m.m
-Fönsterreparation i Byahuset är vilande i avvaktan på handikappanpassning

§4

Ekonomin är i sin ordning. Kassören har fått ner kostnad för telefon i Byahuset.

§5

Erfarenheter
-Byalagsrådet 24 april. Bengt rapporterade att ang. mobiltäckning i Kåseberga ska
frågan tas upp på möte.med kommunen
-Valborgsfirande fungerade bra och det kom många besökare

§6

Medlemsmöte 5 juni: Bengt gör dagordning att ta upp på mötet bl. a
“ Fokus på byarna” Webbgruppen gör presentation, midsommarfirande samt
parkeringen i sommar

§7
7.1

Arbetsgrupperna
Trädgårdsgruppen. Gräsklippning kommer att skötas av Nisse. Ann-Kristin har
rensat grenar vid Kosackstigen
Gravarnegruppen Arbetet fortsätter enligt planering som gjorts
Strategigruppen Mobiltäckningsfrågan arbetas vidare med och tas med kommunen
Räknegruppen avslutas i sommar
Webbgruppen arbete pågår

7.2
7.3
7.4
7.5
§8

Kommande verksamhet, möten m.m
Samrådsmöte 15 maj åker Bengt och Per på
Medlemsmöte 5 juni kl.18.30 r på Ahls brygga vid rökeriet

§9

Övriga frågor
-Bengt har fått förfrågan om uthyrning av Byalagets högtalare vilket mötet godkänner
-Logen har frågat om det finns någon som kan tala 20 maj mötet vet ingen
-Hemvärnet har erbjudit sig att komma och berätta på ett medlemsmöte hur man kan
planera och förbereda sig inför extraordinär händelse eller vad kan vara bra att ha
Ann-Kristin frågar om Jonny kan kontakta dem och ge förslag att komma 9 augusti
-Midsommarfirande kl.13.00 vid Byahuset frågan tas också upp på medlemsmöte

§ 10

Nästa styrelsemöte 14 juni kl. 19.00 hos Wahlgren Hobjersvägen 7

§ 11

Mötet avslutas

Agneta Wahlgren

Bengt Isacsson

