
Styrelsemöte Örtofta byalag 140106 

Närvarande: Annika Nilsson(ordf), Lars Dreja, Tommy Lilja, Lone Mathiasson (sekr), Anna-Karin 

Rhodin  

Ej närvarande: Roger Jönsson (kassör), Görel Ingner 

Var: Äppelvägen 1, Örtofta 

När: Kl 16.00 

 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

Föregående protokoll Annika har skickat ett brev till Marianne Mellström på Nordic Sugar med en 

förfrågan/efterlysning kring samarbete med byalaget. Lokaltidningen ska 

höra av sig ang artikel efter jul och nyår. 

Dagordnng Dagordningen fastställdes. 

Årsmöte 2014 2 februari 2014 klockan 15.30 i Magasinet på slottet i Väggarp. 

 

Dagordningen gås igenom och som förslag ligger att medlemsavgiften ska 

vara 100 kr per person. Detta bifalles inte av alla i styrelsen utan de tycker 

det blir en för stor kostnad om man är flera vuxna i hushållet. Förslaget 

ändras till att invånarna själv ska kunna välja om de vill betala 150 kr per 

hushåll eller 100 kr per person. 

 

Styrelse ska väljas under årsmötet och den kommer att se ut enligt följande: 

1 ordförande (2 år) 

1 sekreterare (1 år) 

1 kassör (2 år) 

4 ledamöter (2 år) 

 

Susanne Kindeberg är representant och kontaktperson för valberedningen. 

 

För att hälsa nyinflyttade välkomna kommer det att upprättas ett 

informationsbrev som delas ut till alla nyinflyttade, Tommy tar på sig att 

skriva brevet efter att årsmötet har ägt rum. 

 

Foto ska tas av den nybildade styrelsen. Anna-Karin hör med sig granne 

Camilla om hon kan tänka sig att ta fotot. 

 

Interrimstyrelsen är eniga om dagordningen med ovan justeringar. 

 

Information kring de projekt som byalaget för närvarande deltar i göres 

enligt följande lista: 

Kävlinge p – Lone informerar 

Folkets hus – Roger informerar 

Byavandring – Annika informerar 

Vägföreningen – Annika informerar 

Hemsidan – Susanne informerar 



För att vi ska kunna beräkna ungefärlig åtgång på kaffe görs en kallelse med 

anmälningsformulär. Anna-Karin skriver kallelsen och lägger ut den 

tillsammans med dagordningen på hemsidan och facebook. De sätts även 

upp på byarnas anslagstavlor, detta ombesörjer Tommy.  

 

Styrelsen träffas klockan 14.30 samma dag som årsmötet för en sista check, 

kokning av kaffe och möblering inför årsmötet. Anna-Karin hör med 

Melinder om det finns AV-utrustning på Magasinet, om inte tar Lone med 

sig detta. 

Byavandring Tommy och Annika träffade Matilda Svensson från kommunen (var god se 

minnesanteckning). Görel följer upp frågan kring lekpark och pulkabacke vid 

Toftaholm. Matilda upplevdes som positiv och framåt gällande de förslag 

som har kommit in. Det som bromsar upp är om det inte är kommunen som 

är ansvarig för mark och byggnader. 

Kävlingeå projektet Lone och Christel har haft en vandring vid ån i Örtofta med Matilda 

Svensson och Anna-Karin Linusson från kommunen. Om några förändringar 

ska göras vid ån ska ett grafiskt förslag lämnas in till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Om förslaget bifalles i nämnden ska det även 

upp i länsstyrelsen för godkännande. Christel försöker få kontakt med 

folkhögskolan Hvilan för att få hjälp med uppritning av vårt förslag. Lone 

och Christel kommer även att ta kontakt med Elisabet Ögren som är 

projektledare för att skriva ihop en ansökan, så att den är klar om förslaget 

bifalles hos nämnden och länsstyrelsen. 

Vägföreningen Annika har skickat kontaktförfrågan till vägföreningen. Hon kommer även 

att ta kontakt med Trafikverket. 

Julmarknad 2014 Det finns en del frågor kring hur julmarknaden 2014 ska se ut och vem som 

ska vara ansvarig för den. Roger för en dialog med scoutkåren för att reda 

ut en del av frågorna. 

Nästa styrelsemöte Nästa möte läggs en timme innan årsmötet, kl 14.30 i Magasinet. Om något 

viktigt kommer upp som behöver tas upp på årsmötet tidigareläggs mötet. 

Annika hör i så fall av sig med ny tid. 

Den nybildade styrelsen stannar kvar efter årsmötet för sammanstrålning. 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 ..................................................................   ............................................................  

Lone Mathiasson  Tommy Lilja 


