Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2021-05-20

Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell, Soﬁa Dalholm (ordf), Ylva Gislén (sekr),
Tommy Nilsson, Jörgen Mathiasson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger. Adjungerad: Ida Hall
Plats och 1d: digitalt möte 20 maj 2021 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Christel Andersen och Susanna Bruzell valdes aW justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från extra styrelsemöte 5 maj) lästes upp och lades [ll
handlingarna.

Presenta1on av styrelse

Nya och gamla styrelsemedlemmar presenterade sig för varandra.

Pågående projekt:

Vi gick igenom byalagets pågående projekt samt de frågor som medlemmar
fört fram i samband med årsmötet.

Eslövs byalagsråd:

Örto^abygdens byalag har [digare varit med men ha^ eW uppehåll e^ersom
mötena inte upplevts som konstruk[va. Nu har rådet (som består av byalagen
i Eslövs kommun) tagit ini[a[v [ll en skrivelse [ll kommunen i sy^e aW
klargöra förutsäWningarna för byalagens olika projekt och för
landsbygdsutvecklingen som helhet. Ida har varit med på eW möte för aW
beräWa om utegymmet i Örto^a och redogjorde för sina intryck av
diskussionerna. Beslöt aW Soﬁa skickar ut skrivelsen och aW vi skriver under
om inte styrelsemedlemmarna är emot e^er aW ha läst. Beslöt också aW vi tar
upp vårt deltagande under förutsäWning aW yWerligare en person utöver Soﬁa
är ansvarig.
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Loppis sommaren 2021

Föregående vår förberedde Anna och Soﬁa strukturen för eW distribuerat men
samordnat byloppis (då i samarbete med växtloppis i Håstad), som dock blev
inställt i samband med pandemi. Beslöt aW Anna och Susanna får i uppdrag aW
ta upp arbetet med sikte på eW evenemang under sensommaren, givet aW
deWa fungerar enligt då rådande pandemirestrik[oner. Evenemanget fungerar
så aW de bybor som vill deltar med loppis utanför sina respek[ve hus, men på
en samordnad [d.

Ljuspromenad 2021

Svenska kyrkan har tagit kontakt och vill gärna aW kören sjunger och aW de kan
få lov aW öppna för gudstjänst i Örto^a kyrka i samband med ljuspromenaden.
E^er diskussion beslöt vi aW deWa kan vara förenligt med vår religiösa
obundenhet, vi arrangerar ljuspromenaden och är ”avsändare”, och Svenska
kyrkan gör något i anslutning [ll det.

Julmarknad

Beslöt vi aW inte genomföra i år heller på grund av mängden arbete och de
osäkerheter kring pandemiläge som forearande ﬁnns. Däremot kan vi
överväga något mindre inför jul. Alla funderar.

Åpromenaden

Kontakter med kommunen pågår kring höjning av den delen som
översvämmas vid höga vaWenstånd. Beslöt aW Christel framöver ersäWer Soﬁa
som kontaktperson med kommunen samt ev bidrag från LONA
(Naturvårdsverkets bidrag för lokala våtmarks- och pollineringinsatser).
Christel har med kommunekologen pratat om aW så in dragväxter för bin och
härilar på ”kullen”.

Firmateckning

Styrelsen för Örto^abygdens byalag (802488-1693) beslöt aW ordförande Soﬁa
Dalholm (830705-4141) samt kassör Björn Strandmark (670919-3517) var och
en för sig ges full teckningsräW för Örto^abygdens byalag.
Styrelsen för Örto^abygdens byalag (802488-1693) beslöt även aW ordförande
Soﬁa Dalholm (830705-4141) samt kassör Björn Strandmark (670919-3517)
var och en för sig ges aWestansvar för föreningens bankkonto i Sparbanken
Skåne (8313-9) 74334001-0.
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Åpromenaden

Torsdagen 26 augus[ 2021 kl 18.30. Förhoppningsvis kan vi då ses fysiskt!

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

………………………………

………………………………

…………………………………

Ylva Gislén

Christel Andersen

Susanna Bruzell
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