
Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag 2016-02-14 

Folkets hus i Örtofta 

Genomgång av föregående protokoll. Godkänns med rättelsen att de som var medlemmar under 

2015 har rösträtt under årsmötet. 

Dagordningen för styrelsemötet fastställs. Annika och Roger är justeringsmän. 

 

Inför årsmötet ställer Annika Nilsson (ordförande), Lone Mathiasson (Örtofta), Görel Ingner 

(Toftaholm) och Ida Hall (Väggarp)om för omval till styrelsen. Siv Bertilsson ställer upp som 

valberedning. Vi kommer att föreslå att medlemsavgiften är oförändrad 100 kr/hushåll under 2017.  

Som en övrig punkt vill styrelsen utse årets bybo.  

Inför nästa årsmöte kommer vi att lägga ut ett förslag till årsberättelse så att medlemmarna hinner 

förbereda sig inför mötet. 

Utegym/hinderbana – Ida Hall informerar. Det har gått ut en intresseförfrågan på Facebook om man 

vill vara med i arbetsgruppen för att utforma hinderbanan. Sju personer har anmält sitt intresse och 

ett möte med företaget Rantzow är bokat till den 24/2 kl. 15:00 i Folkets hus. De kommer att visa 

vilka produkter de har att erbjuda. Det kommer också att vara ett möte med Eslövs kommun den 3/3 

där Kävlingeå-projektet kommer att diskuteras.  

Byalaget har haft ett möte med ÖIS om nya Folkets hus. Det kommer att tas fram ett samarbetsavtal 

som reglerar inkomster och utgifter. Det kommer också att innehålla rutiner för en reparationsfond. 

Vi har skickat in en ansökan till Boverket för fasta inventarier som vi får svar på under maj, sedan kan 

man ansöka om övriga inventarier. 

Vi kommer också att kontakta Kraftringen igen för att berätta om vårt arbete och att undersöka 

möjligheterna till ett samarbete med oss. 

Möte med sockerbruket är bokat till den 22/2 kl. 15:30. Annika, Görel och Roger träffar Bengt 

Högberg och hans efterträdare. Punkter att lyfta under det mötet är att Toftaholm önskar klippning 

av vallen för pulkaåkning samt att fråga hur vad som är planerat på fotbollsplanen när maskinerna 

försvinner. 

Fiber – Information och nyheter finns på hemsidan 

Vårfintdagen är den 17 april och det ska städas i alla byarna. Anna-Karin och Roger fixar korv och 

grillar. Annika har haft kontakt med kommunen som håller med säckar och plockare. 

Ekonomin ser bra ut och vi har 63 st. hushåll som medlemmar hittills i år. Vi planerar ett inköp av 

stolar tillsammans med ÖIS som vi ska använda vid olika arrangemang men också för att kunna hyra 

ut tillsammans med borden. 

Nästa styrelsemöte hålls hos Annika den 10/4 kl. 16:00 

Mötet avslutas. 
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Annika Nilsson, ordförande  Roger Jönsson, kassör 


