
 
  
                                            BYALAGSMÖTE 2014-01-19 
  
  
Närvarande:  
 
Peter Falk, Anita Hedin, Kim Hansen, Irène Lindström, Jörgen Lidfeldt, Cecilia Svensson, 
Kent Ekblad  och Britt-Marie Larsson 
  
1. Ordförande Peter Falk förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
  
2. Kim Hansen valdes att justera dagens protokoll. 
  
3. Dagordningen godkändes i sin helhet. 
  
4. Förra mötets protokoll justerades. 
  
5. Saker till punkt 9: Övriga frågor. 
  
     Britt-Marie anmälde följande: 
  
     a) Uthyrning av bord från Ågården 
  
     b) Byalagsförsäkring 
  
6. Kassarapporten upplästes av Anita.  
  
7. Att tänka på inför årsmötet den 24 februari: 
  

a) Underhållning och förtäring 
 
Anita fixar fastlagsbullar och kollar upp om Skånska Mannar är lediga och om så är 
fallet, till vilket pris? 

 
b) Peter fixar affisch som distribueras av Ute och Britt-Marie. 

 
c) Beträffande styrelsen för 2014 avsäger sig Peter ordförandeskapet och Britt-Marie 

påtager sig rollen som ordförande. 
 
I skrivande stund har inga andra avsägelser inkommit. 

  
8. Inget att rapportera från Byalagsrådet, eftersom ingen representant var närvarande.  
 
    Protokoll från det senaste mötet finns dock på vår hemsida för den som är intresserad. 



 
  
 
9. Övriga frågor 
  

a. Vid det senaste sammanträdet på Ågårdens Ekonomiska förening framkom det 
klagomål på att de bord som hyrts ut var oerhört smutsiga och det hade därför 
beslutats att begära en avgift om 50:- per bord vid varje uthyrningstillfälle. 

 
b. Britt-Marie rapporterade att Hela Sverige skall leva-hemsidan hade problem vid 

registrering av föreningar.  
Dessa problem skulle enligt Eva Jönsson vara åtgärdade under vecka 4.  
Detta i samband med gratis byalagsförsäkring.  
Peter frågade om drulleförsäkring ingick och Britt-Marie åtog sig att undersöka 
detta. 

  
10. Saker till nästa möte 
  

a. Vi behöver bärremmar till våra begagnade tält. Bertil och Kim fixar detta. 
 

b. Anita efterlyste en tavla på de sponsorer som verkligen har gynnat oss 
 

c. Brandstationen behöver målas om. Sprickor i fasaden.  
Eftersom tornet på Brandstationen är högt behövs en lift.  
Britt-Marie åtog sig att kontakta Fjeldsteds Måleri i Skurup för ev offert av målning. 

  
  
11. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
  
  
....................................................                                 .......................................................... 
  
  
Peter Falk, ordförande                                                 Britt-Marie Larsson, tf. sekreterare 
                                                                                                                                                
                                                                                                  
   
  
Justeras: 
  
  
....................................... 
  
Kim Hansen 


