Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2017-10-25
Närvarande: Therese Andersen, Katarina Erlandsson, Roger Jönsson, Ida Hall, Anette Roos och Lone
Mathiasson
Plats och tid: Folkets hus i Örtofta kl 19.00.

Val av mötesordförande:

Annika var inte närvarande och mötet utsåg Ida till ordförande.

Mötets öppnande:

Mötets ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Föregående protokoll:

Utan anmärkning.

Dagordning:

Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsmän:

Roger och Katarina.

Årsmöte 2018:

Söndagen den 18 mars. Invigning av hinderbana innan mötet.
Det har varit ganska hektiskt för styrelsen under en längre tid och en
del ledamöter är osäkra om de vill fortsätta nästa år. En åtgärd som
diskuteras är att minska antal möten till 4-5 per år och slutföra de
projekt som är aktiva och att vi sedan har en dialog i styrelsen innan vi
startar nya för att det inte ska bli för mycket. Alla tänker över
situationen och vi diskuterar vidare på nästa möte. Roger kommer att
vara involverad i nytt uppdrag utanför byalaget varför han väljer att
avgå, han sitter kvar fram till årsmötet. Valberedningen underrättas för
att hålla utkik efter nya representanter.

Hinderbanan:

Hinderna är åtgärdade och det går nu att träna på utegymmet och
hinderbanan. Belysning är beställd och monteras så fort den anländer.
Den kommer att förses med timer så att belysningen inte behöver vara
på hela tiden. Detta för att förhindra att ljuset stör djurlivet och för att
spara energi. Ida frågar Rantzow om det finns instruktioner till
hinderna.

Kommunens hemsida:

Man kan nu läsa om Örtoftabygden på kommunens hemsida.
http://www.eslov.se/kommunpolitik/orter/ortofta.8200.html
Therese kontaktar kommunen ang en rättelse. Det står att det byggs
en vandringsslinga längs med Kävlingeån. Medel för detta är ännu inte
beviljat varför meningen måste omformuleras.
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Eslövs teaterförening:

Möte med Eslövs teaterförening planeras till våren för att lägga upp
kommande föreställning i Örtofta.
Det går nu att köpa biljetter till barnföreställningen Smile.
Föreställningen hålls i Folkets hus den 26 november klockan 15.00.

Julmarknad:

Alla som är intresserade av att hjälpa till på julmarknaden är välkomna.
Kontakta Roger eller Anna-Karin. Förberedelser inför julmarknaden
sker på torsdagen innan marknaden.

Ekonomi:

Swish är beställd.

Hemsidan:

Pga tidsbrist har hemsidan inte riktigt hängt med och blivit uppdaterad
så som den bör. Lone behöver hjälp med att få in bilder och
information som ska läggas ut.

Övriga frågor:

Styrelsen ser över ledamöternas kontaktuppgifter. Vi har eventuellt fel
uppgifter till någon av de nyare ledamöterna.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Nästa möte:

Folket hus den 22 november kl 19.00.

Vid protokollet

..................................................................
Lone Mathiasson (sekreterare)

Justeras

Justeras

..................................................................
Katarina Erlandsson

............................................................
Roger Jönsson (kassör)

Sida 2 av 2

