Byalagsmöte 2015-06-09
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Britt-Marie Larsson.
§2 Val av justeringsman
Anita Hedin ska justera dagens protokoll.
§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§4 Förra mötets protokoll
Signeras och läggs till handlingarna.
§5 Saker till punkt 14 – övriga frågor
Anita Hedin och Britt-Marie Larsson har frågor till denna punkt.
§6 Kassarapport
Karolin Bösgård kunde inte delta i dagens möte varför vi väntar med redogörelsen för
Byalagets finanssituation till nästa möte.
§7 Aktiviteter
Sammanfattningsvis kan sägas att de gångna veckornas aktiviteter har varit tillfredställande,
även om besöksantalet var mindre än åren dessförinnan.
a) Midsommar
Stången hämtas och kläs omkring kl 10. Anita erbjuder sig att köpa två nya ringar då de
gamla är uttjänta. Affischerna från förra året kopieras och ska delas ut till de vanliga
ställena. Gun Ohlsson leder dansen som börjar kl 14.
b) Musikkvällen
Britt-Marie har kollat med ”Jogges” att de kommer den 8 augusti so avtalat. Britt-Marie
och Åsa bakar pajer till orkestern. Ute och Britt-Marie står för grillningen. Bertil och Kim
hämtar tältet på förmiddagen, Cecilia och Åke hjälper till med resning av tältet omkring kl
10 på förmiddagen. Samma gäng tar ner tältet på söndagen kl 14. Scengolv finns, mattor
finns, vi har en ljusslinga, en ytterligare får vi låna av Ina Persson, elförsörjningen är o.k.
Britt-Marie kommer att ta kontakt med ”Jogges” angående affischer. Britt-Marie kontaktar
Rikard angående korv och läsk, kylen behövs inte i år. Anita fixar fika till ”tältresarna”.
Britt-Marie kollar vem vi ska kontakta angående sponsring, sponsortavla uppdateras sedan.
Britt-Marie kontaktar också tidningarna YA, Skånskan och Lokalbladet. Cecilia Svensson
har föreslagit att förtjänsten från spannarna ska gå till inköp av en ”hjärtstartare” som ska
placeras på ICA, Anita föreslår att även försäljningen av korven denna kväll ska gå till
samma ändamål. Förslaget godtas.

§8 Rapport från Byalagsrådet
Sten rapporterar från senaste mötet . Vi har ännu inte fått protokollet men när det kommer ska
det som vanligt publiceras på Byalagets hemsida.
§9 Övriga frågor
Anita H. rapporterar att värmepumpen inte fungerar längre. Vi beslutar att införskaffa en ny.
Anita ska ta kontakt med Jens.
Britt-Marie har kontaktat Kommunen angående önskemålet från ungdomarna här i byn
angående en scateboardbana. Detta måste ske via ett så kallat medborgarförslag som enbart
kan komma från enskilda personer, varför vi planerar att kontakta föräldrarna till ungdomarna
för information.
§10 Saker till nästa möte
Nästa möte är planerat till den 4 augusti kl 19.00, då ska vi gå in närmare för planering av
Musikkvällen.
Övriga möten har ändrats till den 15 september, 27 oktober och 8 december
§11 Mötet avslutas
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