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Närvarande: Lone Mathiasson (sekr), Ida Hall och Görel Ingner 

Icke närvarande: Annika Nilsson (ordf), Lars Dreja, Anna-Karin Rhodin, Roger Jönsson  

Plats och tid: Folkets hus i Örtofta kl 16.00. 

 

Mötets öppnande: Mötets ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Val av mötesordförande: Ida Hall. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Val av justeringsmän: Ida och Görel. 

Ordförandeskap 2017: Annika tar timeout under våren. Ida tar på sig att kalla till möten 

och se till att det finns en dagordning. Eftersom styrelsen 

fortfarande är beslutsmässig kommer styrelsen att fortsätter utan 

ordförande och tillsätter en mötesordförande vid varje möte. 

Valberedning: Ida pratar med valberedningen. 

Årsmöte: 22 april. Diskussion om hur upplägget ska se ut. Vi kontaktar övriga 

styrelsen innan beslut tas. Ida sätter ihop kallelse. Hon tar även 

kontakt med Anna-Karin och Roger ang planeringen av utskick. 

Byalagsråd: 15 mars. Ida och Görel går på byalagsrådet. 

Vårfintdag: 21 maj. Kan Anna-Karin och Roger hålla i korvgrillning? Lone och 

Christel för en dialog med kommunen ang att rensa specifika 

områden längs ån. Plockare och säckar är redan beställt av 

kommunen.  

Kävlingeå-stigen Lone och Annika hade möte med Anna-Karin Linusson från 
kommunen och Anette Yng från Leader ang ansökan som ska 
lämnas in till jordbruksverket och till Leader. Anna-Karin L är 
projektledare och har fått fullmakt och är den som lämnar in 
ansökan. Vi bestämde att projektet kommer at få ett nytt namn 
eftersom det är lätt att namnet Kävlingeå-projekt kan misstolkas 
som någon annans projekt. Örtofta kommer att betonas i det nya 
namnet. 
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Utegym: Ida har haft möte med Malin Gunnarsson och Matilda Hansen från 

kommunen. Malin G är ansvarig, hon ska gå på föräldraledighet 

men ska försöka få allt på plats innan föräldraledigheten. 

Hinderbanan måste vara på plats innan sommaren. Information till 

de närmast boende kommer att gå ut. 

Cykelväg Örtofta-Lilla-Harrie : Den 1:e april ska cykelvägen stå färdig. Görel tar kontakt med Roger 

ang invigning av cykelvägen. 

Hjärtstartare: Hjärtstartaren är inköpt. Räddningstjänsten har ett projekt ”Rädda 

byn” som de skulle vilja inkludera Örtoftabygden i. Projektet går ut 

på att i första steg utbilda minst 10 personer i byn i HLR och att 

dessa kan vara behjälpliga vid olyckor tills räddningstjänsten är på 

plats. Utbildningens första steg kommer att ske i folkets hus i 

Örtofta. Görel pratar med räddningstjänsten och kommer överens 

om ett datum och sätter sedan ihop en informationstext. Lone 

sätter ihop ett anmälningsformulär som läggs ut på Facebook och 

hemsidan. Alla vuxna i bygden är välkomna att anmäla sig. 

Enkät: 13 svar har inkommit. Många boende vill ha mer aktiviteter men 

det finns inte så mycket intresse att vara delaktig. Några få kan 

tänka sig att medverka i kulturella arrangemang och barnidrott. Det 

framkommer att de flesta vill att byalaget ska fortsätta med det vi 

gör och slutföra våra projekt. 

Trafikverket: Vi är uppsatta på Trafikverkets lista över att städa upp på 

stationsområdet. Vi har ännu inte fått någon tidsplan. 

Lekplats Toftaholm: Ida har pratat med kommunen ang lekplats på Toftaholm. Idag är 

det inget som är prioriterat. Görel har varit i kontakt med 

Sockerbruket som gärna avsätter en bit mark för att upprätta en 

lekplats.  

Ekonomi: Inget att rapportera. 

Vårens styrelsemöten: 2 april kl 16 i folkets hus, 22 april kl13.30 i folkets hus, 21 maj kl 16 i 

folkets hus. 

Mötet avslutas:  Ordförande avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson (sekr) 

 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Ida Hall (mötesordf)  Görel Ingner 


