Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2022-05-17

Närvarande: Therese Andersen, Susanna Bruzell (på länk), Anita Feurstein Bardun, Ylva Gislén (sekr), Tommy
Nilsson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger (ordförande).
Plats och tid: Folkets hus 17 maj 2022, kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Therese Andersen och Anita Feurstein Bardun valdes till justerare.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från styrelsemöte 10 mars) lades till handlingarna.

Ekonomi & medlemsantal

Deklaration inskickad. Medlemsantalet

Firmatecknare:

Arbetsgrupper & ansvar:

Gick igenom de arbetsgrupper/ansvars områden som definierats. Beslöt att
bjuda in till möte om arbetsgrupper och aktiviteter torsdagen 2 juni. Inbjudan
både till de som redan anmält intresse och öppet för eventuellt nya
intresserade.

Medlemsantal:

Årsmötet kom med ett antal förslag för att få upp medlemsantalet: någonting
på husen (eller brevlådorna) för att visa att man är medlem. Möjlighet att
lägga upp avgiften som autogiro. Att en person har ansvar för att värva under
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evenemang. Skyltar (med QR-koder) på sta onen Eslövsbladet och
Lokal dningen som sä a nå ut. Löpande info om arbetsgruppernas arbete
på FB. Årsmötet frågade också om huruvida styrelsen vet varför folk inte är
medlemmar? Skillnad mellan byarna?
Beslöt a Anna beställer 100 klistermärken för brevlådan a prova de a i år, i
kombina on med dörrknackning och frågor om syn på byalaget etc.
Beslut a Tommy kollar möjligheten ll autogiro.
Ylva skriver kortversion av årsberä elsen inför värvningskampanj.

Kommunika onsstrategi:

Gick igenom förslaget på kommunika onsstrategi. Beslöt a hemsidan ska
fungera som arkiv för protokollen och a Björn skriver sammanfa ningar ll
inläggen samt i övrigt också kan assistera med uppdateringar. Anna tar bilder
som läggs upp på hemsidan. Styrelsemailen används som generell kontakt.

Säkerhets & försköningsbidrag: Skänka pengar ll barnen i Ukraina, vägbulor, breakdancekurs har kommit in
som förslag, samtliga har an ngen redan ordnats med eller går via andra
kanaler. Bokskåp (ev frågor kring ansvar, underhåll etc), e (eller ev två)
permanent bordtennisbord (ca 25 0000 kr), upprustning av byarnas
anslagstavlor, parkbänk vid sandlådan i Örto a (3-4000 kr) samt saknade
medel för vindskydden (10 000 kr).
Anna lägger upp på FB vad vi bestämt hi lls och tar kontakt med de som
föreslog bokskåp för a sondera lösningar.

Julmarknad 2022:

Christel och Therese trä ar ansvariga för Örto a slo kommande veckan
angående ev samarbete.

Status arbetsgrupper:

Vindskydden: priset för anläggningen har gå upp 10 000 kr, entreprenören
har få klartecken.
Breakdancekurs i sommar: Björn kollar med Christel om kalendern för Folkets
hus är uppdaterad. Kursledaren kommer behöva nyckel (Björn kollar).
Förskolan uppska ade det sist. Susanna f
Utbyggnad i Väggarp: tra kutredningen påbörjas nu, troligen första samråd
e er årsski et.
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Vägbulor: Annas man har få in tre o erter så a vägföreningen kan skicka in
ny ansökan i år.

Kicko & avtackning:

Beslöt a hålla något arrangemang på Bränneriet även i år, i augus . Anna
kollar.

Övrigt:

Fråga från ÖIS angående tält som gick sönder under julmarknaden. Therese
kollar upp storlek på ersä ning.

Kommande möte:

Digitalt möte kring förskönings- och säkerhetsbidrag samt julmarknad måndag
6 juni kl 18.30.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

………………………………

………………………………

…………………………

Ylva Gislén

Anita Feurstein Bardun

Therese Andersen
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