
 

 

Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag 

Protokoll 2015-11-22 
 

Sida 1 av 2 
 

 

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

Jönsson (kassör), Görel Ingner 

Plats och tid: Hos Anna-Karin Rhodin, Örtofta , kl 16.00 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Val av justeringsmän: Annika och Roger. 

Utegym: Ansökan består av två delar där den ena delen är beviljad. Senast den 

31 december kommer besked om andra delen. Villkoret är att första 

delen delas bara ut om andra delen blir beviljad.  Arbetsgrupp utses 

om hela ansökan blir beviljad.  

Julmarknad: Iordningsställande inför marknaden den 10 december klockan 18.00 

Byalaget ansvarar för servering och konstutställning. Byalaget, Öis och 

scouterna hjälper till. Flera utställare har skänkt gåvor till byalagets 

lotteri.  Ca 55 utställare. Luciatåg kl 14.00. Biljetter för slottsvisning 

kommer att säljas vid byalagets bord. Lars, Annika och Roger delar ut 

reklamblad i postlådorna. 

Folkets hus: Inget möte ännu. Kalkyl över utgifter planeras. Ida tittar på 

möjligheterna att söka pengar från Boverket för inventarier. 

Stigen vid Kävlingeå Pengar från kommunen är beviljade för Tyrens kostnadskalkyl. Tyrens 

är kontaktade och har tackat ja till jobbet. 

Fiber: Senaste information går att läsa på byalagets hemsida. 

Hemsidan: En översyn av hemsidan är aktuell. Alla synpunkter är välkomna och 

skickas via mejl till Lone. Synpunkter om att kalendern inte är så 

funktionell och ska eventuellt tas bort.  

Cykelväg Håstad-Lund Görel har hört med Eslövs kommun men de verkar inte intresserade. 

Görel planerar att kontakta Trafikverket. Hon kontaktar även Håstads 

byalag för att eventuellt samarbeta med dem. 

Översiktsplan: Information finns på byalagets hemsida.  
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Trivselaktiviteter 2016: Förslag som kommer fram är cykelfest, midsommarfest, julbord efter 

julmarknaden. En aktivitet som är igång är vårfintdagen som kommer 

att bli den 17 april år 2016 där Annika håller i kontakten med 

kommunen ang sopsäckar och plockare. 

Lista kommande projekt: Förslag på att lägga ett formulär på hemsidan där byborna kan ge 

förslag på kommande projekt. Detta skulle kunna vara ett led i att 

projekten kommer att engagera flera. 

Ekonomi: Pengarna från Eslövs kommun till Tyrens kostnadskalkyl är insatt på 

banken. Pengar för loggan är betald till Andrea Mathiasson. 

Årsmöte 2016: Påminnelse om årsavgift och årsmöte ska skickas ut. Årsmötet hålls i 

Folkets hus den 14 februari kl 15.00. Styrelsemöte klockan 13.30 

samma dag i Folkets hus. Omval av Lone, Görel, Ida och Annika. Förslag 

på nya styrelseledamöter anmäls till Susanne Kindeberg eller Siv 

Bertilsson som sitter i valberedningen.  

 

Diskussion om att förlägga årsmötet i samband med en trevlig aktivitet 

för att locka fler till mötet. Vi bestämmer att vi avvaktar med detta tills 

det nya folkets hus står på plats. 

Nya mötestider 2016: 17 januari kl 16.00 hos Lars på Toftaholm. 14 februari i Folkets hus. 10 

april hos Annika och 15 maj hos Görel. 

Mötet avslutas:  Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson, sekreterare 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Annika Nilsson, ordförande  Roger Jönsson, kassör 


