Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2022-01-13
Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell, o a Dalholm (ordf), Ylva Gislén (sekr),
Tommy Nilsson, Kris na O osson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger. Adjungerade. Eva Holmberg & Bella
Tinghammar (valberedning)
Plats och d: Digitalt möte 13 januari kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Anna Sönnberger och Therese Andersen valdes ll justerare.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från styrelsemöte 18 november 2021) lästes upp och
lades ll handlingarna.

Ekonomi & medlemsantal

Genomgång av det aktuella ekonomiska läget.

Valberedningen har ordet:

Genomgång alla styrelseledamöters nuvarande arbetsuppgi er och intressen
samt tankar framåt. Alla uppmanas fundera över ordförande/vice
ordföranderoll samt bra personer i allmänhet.

”Byalagspengar”:

I december 2021 betalade Eslövs kommun 87 894 SEK ll byalaget. 16 667 SEK
av dessa är administra vt bidrag (ovillkorat) och 71 227 SEK är e trygghetsoch försköningsbidrag. Vi har ännu inte få fram närmare villkor för de senare.
Och eventuellt kommer bidraget vara årligt återkommande. Björn kollar upp
vad som gäller för användning av bidraget.
Vägbulorna, kanotställ, nya anslagstavlor, höja den översvämmade delen av åpromenaden, ak viteter eller annat för lite äldre barn, öka tryggheten vid
övergång vid bruket från To aholm var de förslag som spontant kom upp i
styrelsen.
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Protokoll 2022-01-13
Nybyggna on Väggarp:

Brev skickades i november ll kommunen. Snabbt svar från planchef och
preliminärt möte i januari. Beslöt a vi vill ha möte med enbart kommunen
(och inte markägaren) i de a skede: det handlar om allmänna process- och
planeringsfrågor.

Mailutskick medlemmar:

Frågor från nya medlemmar om mailutskick. Allmän diskussion kring vilka
kommunika onsformer vi använder och framförallt hur vi skulle kunna
samköra hemsida och FB. Ylva kollar verktyg för det senare ll nästa
styrelsemöte. Susanna kollar med Torna Hällestads byalag hur de gör och So a
kolla med Lilla Harries byalag.

Övrigt:

Ylva och Susanna komple erade med y rande ll Tra kverket angående
områdets naturliv i slutet av november 2021. Enligt trovärdiga källor nns
ännu inget föreslaget huvudalterna v för dragningen.
Therese vill arbeta för förlängning av åpromenaden från Svenstorpsbron upp
ll To aholm på ena eller andra sidan ån. Har tagit kontakt med bruket.
Landsbygdsmiljonen. So a kollar vad som står i dokument och skickar ut ll
resten av styrelsen så vi kan börja fundera.
Christel bjuder in Charlo e Melinder för a påbörja diskussion ll julmarknad
på kommande styrelsemöte.

Kommande möte:

Torsdag 24 februari samt 3 mars för möte med kommun, 10 mars för
styrelsemöte, kl. 18.30

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras
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…………………………

Ylva Gislén

Therese Andersen

Anna Sönnberger
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