Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2020-02-13

Närvarande: Therese Andersen Susanna Bruzell, Ylva Gislén (sekr), Lone Mathiesen (ordf) Tommy
Nilsson, KrisIna OKosson, Anna Sönnberger. Adjungerad: Siv BerIlsson (valberedning)
Plats och 1d: Folkets hus ÖrtoSa, 13 februari 2020 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 14 november) lades Ill handlingarna.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Anna Sönnberger och Susanna Bruzell valdes aK justera protokoll.

Föregående protokoll:

Gick igenom de få punkterna i föregående protokoll (från 14 nov) som
inte rörde julmarknaden.

Valberedningen har ordet:

Valberedningen behöver veta vilka som kan tänka sig aK väljas om (om
deKa inte redan meddelats).

Styrelsens uppbyggnad och
roller:

Gick igenom det förslag Ill förändring av stadgar som kommit från
valberedningen. AK moIoner och proposiIoner ska ha inkommit Ill
byalagets styrelse innan årsmötet bör läggas Ill (14 dagar, inkomna
moIoner läggs ut på hemsidan). Ändringar i formuleringar kring
fyllnadsval samt uteslutning av medlemmar föreslogs. Beslöt aK Ylva
skriver in dessa ändringar och skickar ut för godkännande, samt aK de
ändrade stadgarna läggs fram som proposiIon Ill kommande årsmöte.
Gick också igenom det förslag Ill roll/arbetsfördelning inom styrelsen
som Lone skickat ut innan mötet och beslöt aK fastställa.
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Årsmöte 2020:

Datum för årsmöte fastställdes Ill 26 april i Folkets hus. Ev akIvitet i
anslutning Ill årsmötet diskuterades – klockslag bestäms när vi vet.
Beslöt aK Anna lägger ut fråga på FB om önskade akIviteter. Ylva
skriver årsberäKelsen.

Utvärdering av julmarknad: Utställarnas utvärderingar visar aK de överlag är nöjda och tycker aK
organisaIonen fungerat mycket väl. Däremot framkommer kriIska
synpunkter på platsen och Illgängligheten. Styrelsens utvärdering
pekar på eK behov av en tydligare arbets-/ansvarsfördelning i
förarbetet. Under själva julmarknaden har det fungerat bra. Inför
kommande år förslag på ev annan inriktning (med mer akIviteter),
bäKre analys av målgrupp (för bygden, för Illresande?) Andra platser?
Therese försöker stämma träﬀ med CharloKe Melinder för aK sondera
nuvarande förutsäKningar kring ÖrtoSa slot som plats för julmarknad,
Ylva följer med.

Å-promenaden:

Lone har talat med kommunens projektledare (Jonas), underlaget för
upphandling av entreprenaden är klart och läggs ut snart,
upphandlingsId är 1 månad.

Väghinder:

En ansökan Ill kommunen har skrivits. Lone har talat med Olof
Dahlgren(ordf i vägföreningen) som håller på aK räkna på kostnaden
för väghinder i alla tre byarna. Kostnadsberäkningen behövs för aK
kompleKera ansökan som däreSer kan gå in Ill kommunen.

Ekonomi:

Bokföring och resultatrapport för 2019 är gjord. Årets resultat ser goK
ut.

Övrigt:

Susanna beräKar aK en granne i Väggarp vill ordna garageloppis och vill
meddela byalaget så aK informaIonen kan spridas och aK eventuellt
andra kan haka på.
Tommy väcker frågan om det kan ligga foto på styrelsens medlemmar
på hemsidan. Beslöt aK Tommy tar foton eSer kommande årsmöte.
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ESer kontakiörfrågan från Ellinge sloK har byalaget nu eK
Linkedinkonto. Lone lägger upp inloggningsuppgiSer i dropbox.
Inbjudan Ill visningar Hässleholms museum Ill byalaget – de
föreslagna Iderna knepiga och inget stort intresse.
Byalaget har fåK inbjudan från SD lokalt som gärna vill träﬀas och prata
lokala frågor. Beslöt aK Lone tar kontakt med samtliga parIer i
kommunen och undersöker intresse och möjlighet aK göra en samlad
träﬀ med styrelsen.
Träﬀ med Johan Andersson (kommunstyrelsens ordf) skjuts upp Ill
årsmötet så aK han kan träﬀa nya styrelsen.
Diskuterade medverkan i byalagsrådet (för samtliga byalag i Eslövs
kommun) som vi Idigare upphört aK delta i eSersom diskussionerna
var improdukIva. Förändringar verkar ha skeK så eventuellt kan det
vara intressant aK delta igen. Läget sonderas med Johan Andersson
(som siKer ordförande vid byalagsrådets möten) under den kommande
träﬀen med nya styrelsen.

Mötet avslutas:

Mötesordförande avslutade mötet.

Nästa möte:

Nästa möte blir torsdagen 12 mars, kl 18.30. Therese ﬁxar ﬁka. Bokade
även torsdag 16 april kl 18.30.

Vid protokollet

..................................................................
Ylva Gislén

Justeras

Justeras

..................................................................
Susanna Bruzell

.............................................................
Anna Sönnberger
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