Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2020-03-11

Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell, Soﬁa Dalholm, Katarina
Erlandsson, Ylva Gislén (sekr), Lone Mathiesen (ordf), Tommy Nilsson, Anna Sönnberger.
Plats och 1d: Folkets hus ÖrtoSa, 12 mars 2020 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Tommy Nilsson och Therese Andersson valdes aX justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 13 februari) lades [ll handlingarna.

Årsmöte 2020:

Diskussion kring ak[vitet i samband med årsmötet den 26 april någon
som talar om den föreslagna byggna[onen i Väggarp? Också
fågelskådning på förslag, Peter Elfman i Väggarp? Christel talar med
honom. Kallelse [ll årsmötet ska ut senast 5 mars via hemsida,
Facebook, byarnas anslagstavlor, epost [ll registrerade medlemmar.
Anna ﬁxar Facebook, underlag [ll Fredrik för hemsida och aﬃsch
(Katarina kopierar) och Lone skickar ut direkt [ll medlemmarna.
Dagordning och styrelsens proposi[on om uppdatering av stadgarna
läggs på hemsidan, kallelsen hänvisar dit.
Gulasch som traktering!

Årets bybo 2020:

Anmodan om aX komma med förslag läggs ut på Facebook, Anna
ansvarar.
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Vårﬁntdagen:

Blir fredagen den 1 maj kl 10 med grillning kl 12. Lone tar kontakt med
kommunen för sopsäckar och plockare. Grillning i Furet? Ylva tar
kontakt med BenneX och gör honom uppmärksam på träden som fallit
över vindskydden & grillplatsen. Anna ordnar informa[onsmaterial.
Susanna frågar Daniel om scouterna är intresserade av aX medverka.

Å-promenaden:

Upphandlingen ligger ute sedan eX par veckor. Christel har kontakt
med YveXe på Leader för aX få fram antalet arbets[mmar byalaget
förväntas bidra med och samlar in hur många vi redan gjort.

Byloppis:

U[från förslaget på gemensam garageloppis har Anna, Soﬁa och
Susanna talat med eX antal personer i byarna och med Håstad
växtloppis om aX göra gemensam sak. Samordning med en karta så aX
folk kan åka mellan de som vill sälja. SagoberäXande för barn?
Anna, Soﬁa, Susanna jobbar vidare med evenemanget enligt förslag.

Avtackning/kickoﬀ styrelsen: Överläts åt den nya styrelsen besluta datum och ak[vitet och gärna
bjuda in avgående styrelsemedlemmar.

Byggna1on i Väggarp:

SläXäng AB har begärt planbesked för det område söder om Väggarp
där bygge av ﬂer bostäder ﬁnns som förslag i kommunens
översiktsplan. Susanna tar kontakt med kommunstyrelsens ordförande
Johan Andersson och för fram aX byalaget vill vara delak[ga i dialogen
kring ärendet och vikten av aX föra dialog med samtliga boende i
byarna.

Ekonomi:

Förra årets redovisning är lämnad [ll föreningsrevisor Mats Jönsson
Forssell.

Övrigt:

En verksamhetsutvecklare från studieförbundet NBV har hört av sig,
Lone ber honom återkomma [ll hösten.
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Saker av intresse dyker upp på kommande byalagsråd: cykelvägsplanen
för Skåne samt kommunal utpor[onering av pengar [ll byarna aX
förvalta själva. Lone betonar vikten av aX sondera med Johan
Andersson kring hur byalagsrådet utvecklas, om det åter blivit eX
forum värt aX delta i.

Mötet avslutas:

Mötesordförande avslutade mötet.

Nästa möte:

Nästa möte blir 16 april, kl 18.30 i Folkets hus. Soﬁa ﬁxar ﬁka.

Vid protokollet

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

Justeras

Justeras

..................................................................
Therese Andersson

.............................................................
Tommy Nilsson
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