Styrelsens ställningstaganden avseende motioner till Årsmöte 2020
Biblioteket i stationshuset
Styrelsens behandling
Styrelsen stöder den första att-satsen i motionen att Byföreningen ska verka för
att göra biblioteket känt och intressant för en vidare krets. Magnus Delshammar
har tillsammans med Lena Strandmark gått igenom bibliotekets verksamhet och
rutiner kring inköp av böcker för bokklubben. Lena Strandmark köper in 60
böcker och ligger ute med privata pengar under flera månader under året. Antal
medlemmar har sjunkit men inköpen ligger fortsatt på 60 böcker. Räknar med
40 betalande i år 2020.
Styrelsen menar att biblioteket har ett stort värde. Idéer för utveckling och
förnyelse presenterades, t ex bokkafé en gång i månaden.
Beslut: Att arbeta tillsammans med Lena Strandmark för att skapa fler
aktiviteter som erbjudande till läsare/lånare.
Beslut: Ersättning till LS för utlägg fram till 1:e september 2020 som
engångssumma.
Styrelsens föreslår att motionen avslås med hänvisning till de initiativ som
tagits i samråd med Lena Strandmark
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Principer för hyressättning av Stationshuset
Styrelsens behandling
Motionären har önskat hyresfri tillgång till stationshuset för samtliga föreningar
med Mölle som hemvist.
En hyresgrupp inom styrelsen har tagit fram ett förslag till ny hyrespolicy.
Alla som nyttjar lokalerna ska betala en hyra men den ska för ideella
verksamheter med koppling till Mölle vara så låg att det uppmuntrar till
användning av stationshuset, den ska vara transparent och lika för alla användare
av den karaktär som motionen avser. Med låg hyra följer också ett antal regler
som ska följas av alla hyresgäster. Hyresbeloppens storlek för övriga nyttjare
bygger vidare på tidigare principer.
Styrelsens beslut: Dokumentet Policy för uthyrning av Stationen och Annexet
godkändes. Hyrespolicyn biläggs protokollet.
Styrelsen beslutar att informera motionärerna och övriga ideella föreningar som
hyr lokaler innan information läggs ut.
Styrelsens föreslår att motionen avslås med hänvisning till den hyrespolicy
som nu lagts fast.
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Skånetrafiken och taxan till Mölle
Gunilla Larsson tar upp den stora skillnaden i taxor som Skånetrafiken tillämpar
inom kommunen. Detta drabbar boende i Arild, Svanshall och Mölle.
Lena Johanson-Thor har kontakt med företrädare för Arilds och Svanshalls
byalag. Målet för gruppen är att få en förändring av busstaxan.
Styrelsens föreslår att motionen tillstyrks
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