Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2021-04-08
Närvarande: Therese Andersen, Susanna Bruzell, Soﬁa Dalholm (ordf), Ylva Gislén (sekr), Tommy Nilsson, Björn
Strandmark, Anna Sönnberger
Plats och 1d: digitalt möte 8 april 2021 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Anna Sönnberger och Therese Andersen valdes aS justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 4 mars) lästes upp och lades Vll handlingarna.

Årsmötet:

Kommer aS som Vdigare planerats hållas digitalt. Anna ﬁxar länk och skickar
ut inbjudan Vll de som anmält sig Vll mötet. Tillsammans med länken skickas
också hennes telefonnummer om någon skulle få tekniska problem.
Årsredovisning och revisionsberäSelse skickas också ut Vll de anmälda, läggs
även ut på hemsida.
Vid eventuell omröstning gäller handuppräckning med tydligt visade händer i
bild, sluten omröstning kan vi i år inte lösa. Soﬁa stämmer av med
valberedningen hur det ser ut med förslag Vll de olika posterna och hur stor
sannolikheten är aS det blir omröstning i valet av nya ledamöter

Årets bybo:

Finns i dagsläget 4 förslag, nomineringen av byalaget har ödmjukt avböjts
e[ersom siSande styrelsemedlemmar inte får utses. Sista nomineringsdag är
11 april och Anna ﬁxar under söndagen/måndagen en doodle för omröstning.
Alla röstar under måndagen så aS Therese kan beställa pris. Vid ev oavgjort får
vi lösa frågan via mail eller med eS kort möte. Vi ﬁlar sedan gemensamt på en
moVvering och priset delas ut på ”länk” under årsmötet. Då det i år inte blir så
festligt föreslår vi aS bjuda med vinnaren på den kickoﬀ vi hoppas kunna
ordna Vll hösten.
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Anna ﬁxar inbjudan som kommer läggas ut på hemsida och Facebook. Therese
säSer upp på anslagstavlan i To[aholm, och Soﬁa ﬁxar lapp Vll förskolan,
Väggarps samt åpromenadens anslagstavlor. Soﬁa kollar också med MaVlda på
kommunen angående lämning av material samt om det eventuellt skulle gå aS
få skräpet hämtat i de olika byarna: annars hämtas/lämnas allt utanför Soﬁa i
Väggarp.
Annika Nilsson har inkommit med förslag på två områden aS ﬁxa under
Vårﬁntdagen – det ena av dem ligger på Melinders mark och är svårt för oss
aS åtgärda. Soﬁa talar med CharloSe Melinder om aS rensa slyet mot ån vid
bänkarna längs sVgen. Det andra området ligger på kommunens mark, här
bedömde vi aS vi inte behöver fråga och beslutade aS klippa lite.

Övrigt

Vi har fåS mail från Marieholms byaförening om snabbinkallat möte 12 april
angående samverkan med kommunen och byalagens möjligheter aS påverka.
Oklart varför det är så bråSom med mötet. Ida Hall kommer närvara och
beräSa hur vi gick Vll väga för aS bygga utegymmet men i övrigt erbjöd sig
ingen aS vara med. Den som vill och/eller kan loggar in och följer
diskussionen.

Kommande möte

Torsdagen 20 maj 2021 kl 18.30. Vi räknar forgarande med aS behöva hålla
mötet digitalt och alla får ordna egen ﬁka!

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

………………………………

………………………………

…………………………………

Ylva Gislén

Therese Andersen

Anna Sönnberger
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