Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2018-02-05
Närvarande: Therese Andersen, Katarina Erlandsson, Roger Jönsson, Görel Igner, Ida Hall, Lone
Mathiasson, Annika Nilsson, Siv Bertilsson, Susanne Kindeberg och Anna Sönnberger
Plats och tid: Folkets hus i Örtofta kl. 19.00.

Mötets öppnande:

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Föregående protokoll:

Utan anmärkning.

Dagordning:

Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsmän:

Roger och Katarina

Årsmöte 2018:

Årsmöte hålls den 18 mars klocka 14.00. Följande poster i styrelsen är
ute för val:
• ordförande
• 4 ledamöter
• 2 suppleanter
Inbjudan och inbetalningskort läggs i bybornas postlåda.

Invigning av hinderbana:

Invigning av hinderbanan börjar den 18 mars klockan 13.00. Eventuellt
kan Örtoftafanfaren vara en möjlighet. Vi kommer att ha tal och
bandklippning. Siv kommer att visa hur man kan använda hindren.
Klockan 13.30 startar korvgrillning utanför Folkets hus och under tiden
finns en utställning av den tilltänkta å-promenaden inne i Folkets hus.

Vårfintdagen:

29 april. Kommunen bidrar som vanligt med plockare och säckar. Mer
information kommer längre fram.

EBR:

Förmöte för Eslövs byalagsråd är den 14 februari i Billinge. Annika och
Görel deltar. Punkter de tar med sig är vikten av att kommunen går ut
med information till byalagen när de har aktivitet/händelser i byarna.
De tar också med sig att antalet påskrifter för en så liten by som
Öroftabygden inte kan vara samma antal som Malmö (100 st).

Nordic sugar:

Information har kommit från Nordic Sugar om nedläggning av Arlöv
sockerbruk och utbyggnad av fabriken i Örtofta kommer att ske.
Annika och Katharina träffar VD Olof Dahlgren den 27/2 för
informationsutbyte.
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Grannsamverkan:

Frågan om grannsamverkan har kommit upp till diskussion. Ida pratar
med berörda personer och ser om det är något vi ska jobba vidare
med.

Aktivitetsmaterial:

Crawfoordska stiftelsen stiftelsen har beviljat 20 000 kr för inköp av
aktivitetsmaterial. Följande planeras att köpas in; Pingisbord, brädspel,
hockeyspel, yoga- och träningsmattor, gummiband och hopprep.

Nästa möte:

Den 18 mars klockan 12.00 i folkets hus.

Ekonomi:

Roger redogjorde för ekonomin.

Övrigt:

Eslövs teatersällskap bjuder in byalaget att åka till Helsingborg för att
se vilket teaterutbud som skulle kunna vara intressant för Örtofta.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

..................................................................
Lone Mathiasson (sekr)

Justeras

Justeras

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

............................................................
Roger Jönsson
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