Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2017-05-21
Närvarande: Lone Mathiasson (sekr), Ida Hall, Roger Jönsson, Annika Nilsson, Anna-Karin Rhodin och
Görel Ingner, Katarina Erlandsson, Susanna Bruzell.
Plats och tid: Folkets hus i Örtofta kl 14.00.

Mötets öppnande:

Mötets ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Föregående protokoll:

Utvärdering av årsmötet. Styrelsen beslutar att årsmöte i
fortsättningen ska ligga i samband med annan aktivitet. Det gick
väldigt bra och mycket större uppslutning än tidigare år.

Val av mötesordförande:

Ida Hall.

Dagordning:

Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsmän:

Roger och Anna-Karin.

Vårfintdagen:

Vårfintdagen är genomförd idag. Inte så stor uppslutning som
tidigare år men mycket skräp har städats bort. Den kommande
stigen längs Kävlingeån har idag blivit uppmärkt med färgade band.

Folkets hus:

Roger och Annika har haft möte med Christel och Kalle ang avtal
mellan Öis och byalaget. Byalaget får nyttjanderätt av Folkets hus
men Öis står för alla kostnader och annat som har med huset att
göra. Byalaget avsäger sig alltså att få en del av hyresinkomsterna
mot att idrottsföreningen tar hela ansvaret för huset.

Kävlingeå stigen:

Leaderansökan är inskickad. Besked kommer i augusti. Kommunen
har beviljat 500 000kr till projektet och vi har sökt 1 000 000kr från
Leader. Det krävs mycket ideellt arbete och alla är välkomna att
hjälpa till. Om man hjälper till ska alla timmar skrivas upp.

Utegymmet:

Anbud för markarbetet ska ha kommit in. Det är tänkt att
hinderbanan ska monteras under sommaren. Slutbesiktning i
september och sedan invigning.

Cykelväg Örtofta-Lilla Harrie:

Står arbetet still? Anna-Karin ska försöka ta reda på vad som
händer.
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Rädda byn:

Den 23 maj klockan 18.00är det dags för brandutbildning i Folkets
hus.

Info till kommunens hemsida:

Evenemang läggs på facebook där byborna bjuds in att skriva i
mallen under en tid. Lone tar sedan hem dokumentet och
slutredigerar och skickar det Eslövs kommun.

Eslövs teaterförening:

Ida har träffat teaterföreningen och de har tittat på Folkets hus. En
vuxenföreställning den 20 oktober, Tre systrar och för barnen
trolleriföreställningen Smile den 26 november. Biljetter kommer att
säljas i kiosken, betalning sker kontant eller med svisch.

Ekonomi:

64 betalande medlemmar. Roger kollar upp vad det kostar med ett
svischkonto.

Höstens styrelsemöten:

27 augusti kl 16.00 kickoff möte hemma hos Roger. Roger fixar käk.
27 september, kl 19.00
25 oktober, kl 19.00
22 november, kl 19.00

Övrigt:

Anslagstavlorna har sett sina bästa dagar. Kommunen bör renovera
dem.
Skyltning av cykelvägar bör sättas upp.
En kontaktlista bör upprättas på personer som ska kunna kontaktas
vid olika frågor.
Lone kontaktar kommunens upphandlade företag för uppsättning
av wifi-utrustningen.
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Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet och tackade för terminen.

Vid protokollet

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

Justeras

Justeras

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

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

Roger Jönsson (kassör)

Anna-Karin Rhodin
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