Byalagsmöte 2015-10-26
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Britt-Marie Larsson.
§2 Val av justeringsman
Cecilia Svensson ska justera dagens protokoll.
§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§4 Förra mötets protokoll
Signeras och läggs till handlingarna.
§5 Saker till punkt 9 – övriga frågor
Sten och Britt-Marie har anföranden till denna punkt
§6 Kassarapport
Karolin redogör för finansläget som är under kontroll.
§7 Aktiviteter
a) Pantoffelmarknaden
Tack vare en utmärkt plan som Cecilia tagit fram förlöpte Pantoffelmarknaden helt
friktionsfri. Vi fick enbart positiv respons – både från utställare och besökare.
På mötet beslutas att Åsa, som åtog sig barnens ansiktsmålning, ska få SEK 2000,för material och arbetet.
Informationen till utställarna ska innehålla inbetalningslapp så att de kan betala via
Bankgiro innan marknaden äger rum, ange senaste betalningsdatum och att de inte
får plats om de inte har betalt.
På nästa års marknad, som ska äga rum den 1 oktober, beslutar vi att all matlagning
ska ske i ett och samma tält.
Inför nästa års marknad ska vi ha en plan för tjänstgöring i Cafeet med avbytare.
Redan i början på nästa år ska vi lägga up Pantoffelmarknaden som evenemang på
Facebook för att se hur mycket intresse som föreligger.
b) Adventskaffet för pensionärer kommer att äga rum den 9 december, kl 14.30
Hampus Hjalmarsson kommer att underhålla med lämplig musik. Carolin, Gun.
Britt-Marie och Ute ska vara i köket. Britt-Marie och Anita ska diskutera bakningen.
Kim erbjuder sig att utforma en affisch för tillfället.
Den 29 november är 1 Advent – vi träffas den 26 november kl 10 för smyckning av
Brandstationen.
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§8 Byalagsrådet
Byalagsrådets frågor till Kommunen ligger på hemsidan. Protokollet kommer efter mötet den
9 november. Sten redogör för Kommunens syn på cykelplanen – det är inte helt klart hur
cykelvägen kommer att se ut. Vi diskuterar ytterligare möjligheter, bland annat anslutning via
Kroppsmarken till Abbekås.
§9 Övriga frågor
Britt-Marie har haft kontakt med skolan och lämnat beskedet att byalaget inte kan lämna in
medborgarförslag, utan att detta måste ske från medborgarna själva. Under tiden har skolan,
genom elever och föräldrar, föreslagit en Parcourbana.
STIM har hört av sig och vill ha SEK 700,- för årets evenemang.
Angående hjärtstartaren så har Britt-Marie varit i kontakt med René Melgar för rådgivning.
Vi beslutar att ordföranden får i uppdrag att införskaffa en hjärtstartare för omkring SEK
25 000,En av våra sponsorer, Skurups Sparbank ska ha en tillställning den 18 november, kl 18 – 21,
på Skurups Arena där Magdalena Forsberg och Staffan Tapper ska hålla föredrag.
För något år sedan begärde vi en anslagstavla från Kommunen. Det har godkänts men inget
har hänt. Britt-Marie tar ännu en gång kontakt med Kommunen angående detta.
Den 5 december kommer scouterna hålla sin årliga Julmarknad.
§10 Saker till nästa möte
Vi beslutar att skippa byalagsmötet i december och istället anordna ett möte den 12 januari
inför årsmötet som ska hållas den 10 mars, kl 19.00. Till byalagsmötet ska också
valberedningen bjudas in.
§11 Mötet avslutas

Britt-Marie Larsson
Ordförande

Ute Olsson
Sekreterare

Cecilia Svensson
Protokolljusterare
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