Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2020-11-19
Närvarande: Therese Andersen, Susanna Bruzell, Soﬁa Dalholm (ordf), Ylva Gislén (sekr), Tommy Nilsson, Björn
Strandmark.
Plats och 1d: digitalt möte, 19 november 2020 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Therese Andersen och Tommy Nilsson valdes aS justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 10 oktober) lades Vll handlingarna.
Ljuspromenaden mycket lyckad och uppskaSad och vårlökarna har planterats.

Avstämning vindskydd:

Besked på ansökan om medel kommer under december. Diskussion kring avtal
med markägaren har förts, skriXligt förslag från SläSäng AB kommer innan
årsskiXet. Bygglovsansökan och strandskyddsdispens söks däreXer.
Arbetsgruppen har begärt in en oﬀert i samband med ansökan, överväger aS
begära ySerligare någon/några. Om inga problem Vllstöter bör nya vindskydd
kunna stå klara i miSen av hösten 2021.

Avstämning lokala
kulturak1viteter för barn:

Christel, KrisVna och Susanna har träﬀat en grupp om 5 personer från
kommunen (ansvariga för teater, ungdomsverksamhet samt
föreningskontaktperson, dock inte representant för kulturskolan). Mycket
posiVv inställning Vll byalagets vilja aS skapa kulturakVveter för barn och unga
i byarna. De Vpsade om Billinge byalag som sökt pengar för liknande projekt.
Återkoppling från mötet mellan de som var med kommer aS göras. Styrelsens
beslutar aS Christel, KrisVna och Susanna utgör arbetsgrupp för deSa, men aS
vi också på FB sonderar intresset för om personer utanför styrelsen vill vara
med.

Planering framåt:

Ingen julmarknad alls i år på grund av Corona, ÖIS svarar för den
Julgransförsäljning som kommer aS äga rum 12 dec,
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Vi behöver öka upp antalet medlemmar!! I relaVon Vll invånarantal och
akVvitetsnivå har vi många färre än Lilla Harries byalag. Förslag som kom upp i
diskussion var egen monter på framVda loppis, mer dedicerad insatser på
framVda julmarknader. AS vi har SWISH och aS skyltar siSer uppe på byarnas
anslagstavlor är bra! Ylva, Susanna och Filip ska skicka bilder Vll Anna så aS
foton på samtliga i hela styrelsen också kan säSas upp! KompleSera med
visuell/graﬁsk gestaltning av våra stående akVviteter under året? Event kring
å-promenadens grillplats föreslogs också (köp en korv och bli medlem i
byalaget samVdigt). Ylva gör en smärre förändring på hemsidan, så aS ”bli
medlem” ingår i menyvalen.Soﬁa skriver en kort text om vad vi gjort under
året och vad vi planerar för under året som kommer. God idé också aS
sondera med byalaget i Lilla Harrie om hur de har gjort.
Årsmötet i vår bör hållas så sent som möjligt med tanke på pandemin.

Övrigt:

Samråd och samarbete med övriga byalag vore önskvärt. Anna och Soﬁa
planerar träﬀa byalaget i Lilla Harrie. Håstad har inget akVvt men det ﬁnns
någon slags formaVon – Anna tar kontakt med Moa Åhnberg.
Susanna rapporterade från möte kring ledutveckling. Just deSa möte
fokuserade på så kallad nod-utveckling. I dagsläget ﬁnns 6 noder som kan
erbjuda viss nivå på boende, mat etc. Våra byar har svårt aS komma ifråga,
kanske något vi kan tänka långsikVgt kring. Susanna mailar projektledare om
aS vi dock gärna deltar i arbetet kring utveckling av lederna, nya sträckningar
av Skåneleden Vll exempel.

Nästa möte:

Torsdagen 21 januari 2021 kl 18.30. Vi räknar med aS behöva hålla mötet
digitalt och alla får ordna egen ﬁka!

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.
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