
Styrelsemöte Örtoftabygdens 
byalag 

Närvarande: Susanne Kindeberg, Susanna Bruzel, Lone Mathiasson, Görel Ingner, Anna 
Sönnberger, Annett Roos, Michael Matz, Monica Swenson Gripne (på telefon 

Plats och tid:  Folkets hus 3 april 2018 

Mötets öppnande: Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

Föregående protokoll: Inget att kommentera 

Dagordning: Dagordningen fastställdes 

Val av justeringsmän: Susanne Kindeberg och Anna Sönderberger valdes till att justera 
protokollet 

Nya styrelsen: Den nya styrelsen presenterade sig. 

Styrelsens arbetsformer: Styrelsen diskuterade arbetsformer och vad som är på gång. 
Styrelsen beslutade att hålla möten ca 1 gång varannan månad. 
Väntar på besked på Jordbruksverkets godkännande av Leader 
projektet om Kävlinge å stigen. Om det blir ett positivt besked 
kräver det ideellt arbete. Projektledningen står Eslövs kommun 
för. Vårfintdagen den 29 april: uppstädning av byarna. Lone 
hämtar upp plockar och säckar. Frågan om den fortsatta driften 
av Julmarknaden ska tas upp med Roger Jönsson. Lone ställer 
frågan. Styrelsen uttryckte intresse av att veta vem som äger 
marken runt våra byar. Lone kollar med Mathilda Hansen på 
Eslövs kommun om det är möjligt att få reda på detta. 

Avtackning av gamla 
styrelseledamöter: Görel skickar blommor till Roger, Anna-Karin och Ida och tackar  

Rätt att teckna firma: Rätt att teckna firma var för sig för Örtoftabygdens byalag 
(802488-1693) utsågs Lone Mathiasson (660525-9347) och Görel 
Ingner (710614-4640). 
Styrelsen beslutade att attestansvar för bankkonto i Sparbanken 
Skåne 8313-9 74334001-0 utse var för sig Lone Mathiasson 
(660525-9347) och Görel Ingner (710614-4640). 
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Dropbox:  Styrelsen beslutade lägga upp en ny Dropbox som är Byalagets 
där alla dokument som rör byalaget läggs. Lone tar hand om 
detta. 

GDPR:  Alla personuppgifter som lagras i t.ex. gamla medlemsregister 
måste raderas. Alla personer vars uppgifter som lagras i ett 
aktuellt medlemsregister digitalt måste tillfrågas om 
medgivande. Susanne skickar ett mejl till alla medlemmar och 
ber om deras medgivande. 

Hemsidan:  Byalaget äger nu hemsidan med Lone och Susanne som 
kontaktpersoner. 

Kommunikation: Det finns idag en Facebooksida och en hemsida. Styrelsen 
beslutade att använda hemsidan som huvudkanal men också 
lägga ut information på Facebook med hänvisning till hemsidan. 

Folkets hus:  Folkets hus hyrs ofta ut av Örtofta IS till fester vilket upplevs 
som störande av boende i byn. Styrelsen beslutar ta ett möte 
med ordföranden i ÖIS om uthyrningsregler, tidsbegränsningar, 
städning mm.  Lone ber om ett sådant möte.  

EBR – Eslövs byalagsråd: Alla byalag träffar Eslövs kommun två gånger om året. Byalagen 
har två förmöten i samband med dessa möten där dagordningen 
bestäms. Örtoftabygden är ordförande 2017 och 2018. Flera 
ledamöter uttryckte intresse av att delta och det kommer att 
beslutas längre fram vem som går.  

Ansökan till Sparbanks- 
stiftelsen om bänkar till 
hinderbanan:  Susanna har pratat med kommunen som är positiva och har 

skickat in en ansökan på 75 000 kr till Sparbanksstiftelsen till 
bänkar och markarbeten. 

Kävlinge å stigen: Väntar på besked från Jordbruksverket. Under denna punkt 
diskuterades även alternativ gång- och cykelväg från Toftaholm 
till Örtofta. Saken har diskuterats med Olof Dahlgren, vd för 
Sockerbruket. När det blir bättre väder så ska byalaget titta på 
alternativ tillsammans med bruket. 

Planering vårfintdagen: Lone tar hand om plockare och påsar. Annett tar hand om 
korvgrillningen. Susanne lägger ut info på hemsidan och 
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Facebook. Plockare och säckar finns att hämta i Folkets hus kl 9. 
Grillning vid kl 13. 

Ekonomi:  Görel har inte fått ekonomin överlämnad än av förre kassören. 
Återkommer vid nästa möte. 

Övriga frågor:  Inga övriga frågor togs upp mötet. 

Mötet avslutas:  Ordförande avslutade mötet. 

Nästa möte: 28 maj kl 18.30 

 
Vid protokollet 

  .............................................
Michael Matz 

Justeras  Justeras 

    ............................................. ..........................................
Susanne Kindeberg  Anna Sönnberger
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