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Närvarande: Lone Mathiasson (sekr), Ida Hall, Siv Bertilsson (valberedning) och Klas Bertilsson 

(valberedning). 

Icke närvarande: Lars Dreja och Anna-Karin Rhodin, Roger jönsson, Görel Ingner 

Plats och tid: Folkets hus i Örtofta kl 16.00. 

 

Val av mötesordförande: Ida Hall valdes till mötets ordförande. 

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

Föregående protokoll: Lite fler svar på enkäten. Många är nöjda men vill ha mer aktivitet. 

Information föredras att fås via Facebook.  

Ida har pratat med kommunen ang lekplats på Toftaholm men det 

är inte en fråga de prioriterar just nu. Vi bestämmer att vi 

bordlägger frågan tills hösten. 

I övrigt inget att kommentera. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes.  

Val av justerare: Ida Hall och Siv Bertilsson utsågs som justerare. 

Årsmöte 2017: Årsmötet är den 22 april och inleds med Föreläsning kl 13.00. I 

pausen bjuds på smörgåstårta. Årsmötet startar kl 14.15. 

Valberedningen redogjorde för hur läget ser ut nu. Siv påpekar att 

det behövs lite mer förberedelse inför valberedningsarbetet och de 

funderar på hur man kan göra. Vi var eniga om att det hade varit 

bra om valberedningen består av boende från alla tre byarna för att 

lättare fånga upp de som är intresserade i de olika byarna. 

Byalagsråd: Ida och Görel var på byalagsråd den 15 mars. Översiktsplanen var 

huvudpunkt på mötet. De har förlängt tiden för att kunna påverka 

planen. Eslövs nya kommunikatör var med på mötet. Han har 

skickat ut en mall på hur informationen ska vara upplagd. Lone har 

lagt ut mallen i molnet till styrelsen att lägga till information i. Vi 

behöver diskutera innehållet. Lone ansvarar för projektet. 

Hinderbana/utegym: Ida kämpar på, kommunen ska återkomma med fastställd plats för 

hinderbanan. Siv ställer gärna upp och blir filmad så att vi kan lägga 

upp träningsinstruktioner på hemsidan. När hinderbanan står klar 

ska vi ha en invigning, vi återkommer till denna punkt.  
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Kävlingeå-stigen: Första delen av ansökan är inskickad. Christel har haft möte med 

Anna-Karin Linusson efter det men vi har inte fått information från 

det mötet. Lone hör med Christel om vad som har bestämts på 

mötet. 

Vårfintdag: Vårfintdagen är den 21 maj. Anna-Karin fixar korv och korvgrillning. 

Lone och Christel håller i städning längs ån. Plockare och säckar är 

redan beställt från kommunen.  

Kulturevenemang: Riksteaterns vill hålla i föreställningar hos oss. De behöver hjälp 

med bl a bygga och riva scenografi, fixa fika och ta emot publiken. 

Fribiljett utlovas till dem som är villiga att hjälpa till. Även boende 

utanför bygden är välkomna. Intresseförfrågan görs via Facebook. 

Om inget intresse finns bokar vi bara en föreställning för att få folks 

intresse, i så fall ställer styrelsen upp och hjälper till vid det tillfället. 

Rädda byn : Än så länge inte så många anmälda, vi hoppas att lite fler 

anmälningar kommer in innan den 13/4. Åldersgräns för att anmäla 

sig är 16 år. 

Stipendier: Lone lämnar in ansökan via stipendier.se. 

Cykelväg Örtofta-Lilla Harrie: Skulle varit färdig den 1/4 men är ännu inte klar. Vi ser fram emot 

invigning när den är klar. 

Facebook: För att byalaget styrelsemedlemmar inte ska behöva posta på 

Facebook med sin privata profil bestämmer vi att Ida lägger upp en 

sida för byalaget. Ida och Lone administrerar sidan. Finns en app 

som heter Facebooks sidhanterare som är bra när man administrera 

en sida. 

Ekonomi: Idag har vi 44 medlemmar, än så länge 40 mindre än förra året. Vi 

tror att pappersfakturan har delats ut för sent och att byborna 

glömmer att betala in. Vi bestämmer att pappersfakturan måste 

läggas i postlådorna redan i januari nästa år för att få medlemmar.  

Hösten 2017: Styrelsen behöver en nystart. Vad vill styrelsen med byalaget. Vi 

beslutar att vi behöver ha ett visionsmöte i början på hösten. 

Folkets hus: Förvaltningen Kultur- och fritid har köpt in nätverksutrustning till 

folkets hus. Lone för en dialog med dem kring att de även ska 

bekosta uppsättning av utrustningen. Kommunens upphandlade 

företag ska göra en offert på kostnaden av jobbet. 
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Vårens styrelsemöten: Vi flyttar styrelsemötet från den 22/4 till den 18/4 kl 18.30 i Folkets 

hus. I maj har vi styrelsemöte den 21:e kl 16 i Folkets hus. 

Övriga frågor: Vi diskuterade sårbarheten i styrelsen och kom överens om att vi 

behöver suppleanter. Valberedningen tittar över om det finns 

intresse att bli invald som suppleant. Vi tittar över stadgarna. 

Mötet avslutas:  Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson (sekr) 

 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Ida Hall (mötesordförande)  Siv Bertilsson (valberedning) 


