Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2021-10-07
Närvarande: Therese Andersen, Soﬁa Dalholm (ordf), Jörgen Mathiasson, KrisDna OFosson, Björn Strandmark,
Anna Sönnberger.
Plats och 1d: Folkets Hus i ÖrtoOa 7 oktober 2021 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare samt
mötesanteckningar:

Soﬁa för anteckningar i sekreterares frånvaro, Jörgen Mathiasson och Björn
Strandmark valdes aF justera protokoll.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från styrelsemöte 26 augusD) lästes upp och lades Dll
handlingarna.

Ekonomi

Genomgång av det aktuella ekonomiska läget.

Medlemsläget

YFerligare 1 medlem sen sist.

Avstämning pågående projekt: Vindskyddet i Furet: inget nyF aF rapportera sen föregående möte.
Farthinder i byarna: de sökta medlen har beviljats. Pengarna måste emellerDd
rekvireras under 2021 så frågan är om vi hinner? Vägföreningen tar fram
oﬀerter.
Julmarknad: Liten sådan, med granförsäljning, kommer ordnas 11 december
vid Folkets hus enligt mail från Chistel. Byalaget kan bjuda på glögg, närmare
arrangemang tas upp på kommande styrelsemöte..
Ljuspromenad: KrisDna arbetar med inköp av marschaller. Beslöt aF köpa in
100 korvar med bröd för grillningen. Tessan och Jörgen ordnar med grillar.
Anna kollar närmare vad kyrkan planerar för akDvitet i anslutning Dll
ljuspromenaden. Soﬁa bjuder in scouterna Dll planeringsmöte – som alla som
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ska arbeta med ljuspromenaden bör vara med på. Anna gör en karta över
sträckningen samt SWISH-lappar som kan användas i samband med
korvgrillningen.
Vårlökar: Även deFa år har vi fåF erbjudande från kommunen om lökar aF
plantera. Soﬁa har tackat ja och hämtar så snart som möjligt.
Nässelkullen: Kommunen har sagt nej Dll klippning av området på grundval av
aF arbetet blir för omfaFande. För aF annan växtlighet ska kunna etableras
behöver nässelklippet behöver forslas bort under lång Dd framöver. Beslöt aF
styrelsen inte driver frågan yFerligare om inte starka argument för aF gå emot
kommunen ﬁnns.

Intern kommunika1on:

Beslöt aF inte mejla i frågor/ärenden mellan möten eOersom svarsfrekvensen
på mail varit dålig. Påminnelse om möjligheten Dll extramöte om behov av
diskussion ﬁnns.

Övrigt

Beslöt aF hjälpa Dll aF sprida Eslövs kommuns nya historiesida via Facebook.

Kommande möte

Torsdagen 18 november kl 18.30, Folkets hus. Björn ﬁxar ﬁka.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Renskrivning av protokoll

Justeras

Justeras

………………………………

………………………………

…………………………………

Ylva Gislén

Jörgen Mathiasson

Björn Strandmark
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