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Närvarande:  Annika  Nilsson(ordf),  Lars  Dreja,  Tommy  Lilja,  Lone  Mathiasson  (sekr),  Anna-‐Karin  
Rhodin,  Roger  Jönsson  (kassör),  Görel  Ingner.  
Plats  och  tid:  Magasinet,  Örtofta  slott  kl  14.00.  

Ordförande  öppnade  mötet  och  hälsade  alla  välkomna.  

  

Föregående  protokoll:   Inga  kommentarer.  

Dagordning:   Dagordningen  fastställdes.  

Medlemmar:   Förslag  är  att  byalaget  är  medlemsbundet  med  medlemsavgift.  Årlig  
medlemsavgift  på  100  kr  per  hushåll  vilket  berättigar  till  en  röst  per  hushåll.  
Efter  årsmöte  ska  aktuella  dokument  skickas  till  skatteverket  för  start  av  
ekonomisk  förening.  Efter  godkännande  från  skatteverket  ska  det  öppnas  
ett  konto  på  en  bank.  

Lokaltidningen:   Lokaltidningen  kommer  att  göra  ett  reportage  om  Britta  och  kiosken.  De  är  
också  intresserade  av  att  skriva  en  artikel  om   tvillinggatan   (Centralgatan),  
där  ett  flertal  tvillingpar  bor.  

Sockerbruket:   Bengt  Högberg  har  erbjudit  att  ge  ett  startbidrag  till  byalaget.  Han  vill  först  
att  årsmötet  ska  genomföras  och  att  stadgarna  ska  antas.  När  alla  papper  är  
klara  och  byalaget  är  en  ekonomisk  förening  ska  startbidraget  sättas  in  på  
byalagets  bankkonto.  

Vägföreningen:   Annika,  tillsammans  med  vägföreningen,  kommer  att  träffa  
kommunledningen  och  trafikverket  för  att  diskutera  de  problem  som  finns  
med  vägarna  runt  om  i  byarna.  

Webbsidan:   Intresset  för  byalagets  webbplats  är  stort.  Den  har  haft  många  besökare.  

Kävlingeån:   Möte  med  projektledare  Elisabet  Öhgren  och  Kristel  Andersen  ställdes  in  
pga  snöstormen.  Nytt  möte  måndag  den  10/2.  

Folkets  hus:   Kommunen  letar  efter  lämpliga  moduler.  När  detta  är  klart  kommer  de  att  
kalla  Carl  Andersen  (ordf  ÖIS)  till  ett  möte.  En  representant  från  byalaget  
bör  delta  på  mötet.  Styrelsen  utser  Roger  som  representant.  Kommunen  
kommer  att  stå  som  ägare  för  folkets  hus.  

Byalagsråd:   Annika  ser  gärna  att  styrelsen  inkommer  med  förslag  på  sådant  som  bör  tas  
upp  på  byalagsrådet.  

Kraftvärmeverket:   Annika  vill  delta  i  dialogen  med  Kraftvärmeverket.  Görel  tar  kontakt.  

Lekpark  Toftaholm:   Görel  forsätter  att  hålla  i  trådarna  kring  en  lekpark  på  Toftaholm.  Lars  
kommer  att  backa  upp  henne  i  arbetet.  
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Julmarknad:   Byalaget  kan  tänka  sig  att  komplettera  scouterna  gällande  julmarknaden.  
Byalaget  vill  jobba  framåt  och  utveckla  marknaden.  I  februari  har  scouterna  
möte  om  sin  verksamhet,  efter  mötet  tar  Anna-‐Karin  och  Roger  kontakt  
med  scouterna  för  diskussion  kring  julmarknadens  framtid.    

Övrigt:   Genomgång  av  stadgarna  inför  årsmötet.  Justering  kring  val  av  
styrelsemedlemmar  göres.  Vid  första  årsmötet  väljs  halva  styrelsen  för  två  
år  och  andra  halvan  för  ett  år,  detta  för  att  hela  styrelsen  inte  ska  kunna  
sluta  på  en  och  samma  gång.  

   Genomgång  av  dagordningen  inför  årsmötet.  

Nästa  möte:   Söndag  den  16:e  mars  klockan  16.00  på  Banvallsvägen  5,  Toftaholm,  hos  
Lars.  

Mötets  avslut:   Mötet  avslutas.  

  

  

  

Vid  protokollet   Justeras  

  

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

Lone  Mathiasson,  sekreterare      Tommy  Lilja  


