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Styrelsemöte Örtofta byalag 131020 
 
 
Närvarande: Annika Nilsson, Görel Ingner, Lars Dreja, Roger Jönsson, Tommy Lilja, Lone 
Mathiasson, Anna-Karin Rhodin 
Var: Toftavägen 4 Toftaholm 
När: Kl 15.30 – 17.30 
 
 
 
Föregående protokoll Protokollet från bildande av byalag gicks igenom. 
 
Dagordning Dagordningen fastställdes. 
 
Start av förening Stadgarna fastställdes och antogs.  

 
Interrimstyrelsen representerar alla tre byarna och består av 
följande deltagare: 
1 ordförande väljs för två år. 
1 sekreterare väljs för ett år. 
1 kassör väljs för två år. 
4 ledamöter välj för ett år. 
 
På byalagsstämman (årsmötet) ska det utses en valberedning 
som ska bestå av två personer. Det ska även utses en revisor och 
suppleant till denna. Firmateckning görs av ordföranden och 
kassör. 
 
Diskussion kring medlemsavgift. Ett förslag är 100 kr per 
hushåll. Argument för avgiften är avgifter som t ex porto vid 
utskick, fika vid möten etc. Medlemsavgiften läggs som en 
punkt på byalagsstämman. 
 
Annika hör med Eslövs kommun och det finns möjlighet att få 
bidrag av dem för föreningar. 
 
Byalagsstämman bestäms till den 2 februari 2014 kl 15.30. 
Annika lägger ut det på Facebook och skickar ut mejl om 
stämman. Tommy sätter upp anslag i alla tre byarna. 

 
 
Örtofta Folketshus  Kalle och Görel var på möte ang folkets hus i Eslövs kommun 

och träffade bland annat förvaltningschefen för Miljö och fritid. 
Deras förslag är att sätta upp moduler som byggs om och 
upprättas med fasad och nock, så att det ser ut som ett riktigt 
hus. Kommunens budget är 3,5 milj.  
 
Anna-Karin och Görel skickar brev till Eslövs styrande politiker, 
sockerbruket och kraftvärmeverket om möjlighet till 
engagemang och utbetalning av bidrag för att folkets hus ska bli 
så bra och funktionsdugligt som möjligt. Mejl skickas först och 
sedan kommer de att ringa upp, inom en vecka, för att fånga 
deras uppmärksamhet. 
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Kävlingeå projektet Lone tar med sig punkterna från inläggen på facebook till 

projektmötet den 5 november kl 17.00 i Flyinge. Önskvärt är om 
fler kan delta på mötet. Lone frågar Christel, som var med på 
föregående möte och Annika frågar Susanne Kindeberg om hon 
har möjlighet att följa med. Eslövs kommun deltar med två 
representanter. 

 
Kontaktperson Annika och Anna-Karin har varit på byavandring med 
Eslövs kommun Matilda Svensson, entreprenadhandledare i Eslövs kommun. 

Annika håller kontakten med Matilda för ny byavandring.  
 
Vid föregående möte ang Kävlingeå projektet representerade två 
personer Eslövs kommun, Anna-Karin Linusson som är 
kommunekolog och Helena Nilsson som jobbar inom turism i 
kommunen. Anna-Karin Linusson är anställd i samma 
förvaltning som Matilda Svensson, Annika nämner detta vid 
nästa kontakt med Matilda. Ett samarbete hade ev varit av nytta.  
 
Vilken roll kan vägföreningen spela i vårt sammanhang. 
Byalaget bjuder in sig själv till möte med vägföreningen. 

 
Hemsida Susanne Kindeberg tar på sig att skapa en webbplats för Örtofta 

byalag. Mer information kring detta kommer via facebook och 
kommande möten. 

 
Övrigt Tommy tar kontakt med pressen och informeras om vårt byalag.  

 
Scouterna har lagt ner sin verksamhet. De har dock sagt att de 
kommer att hålla i årets julmarknad. Roger tar kontakt med 
Kalle Andersen som är ordförande i Öis och hör sig för om 
vilken hjälp som behövs. Öis står för julgransförsäljningen. 

 
Nästa styrelsemöte 17 november kl 15.30 hemma hos Annika på Centralgatan 5 i 

Örtofta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 ........................................................   ........................................................  
Lone Mathiasson, sekreterare Tommy Lilja 
 


