protokoll 2022-08-18

Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell, Anita Feurstein Bardun, Ylva Gislén
(sekreterare), Jörgen Mathiasson, Annika Nilsson, Tommy Nilsson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger
(ordförande).
Plats och d: Folkets hus, 18 augus 2022, kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Justerare:

Susanna Bruzell & Björn Strandmark valdes ll justerare.

Föregående protokoll:

Genomgång av föregående protokoll (17 maj samt 6 juni) som lades ll
handlingarna.

Ekonomi & medlemsantal:

Genomgång av ekonomi (utbetalningar av material ll vindskydd ) samt
llkommande medlemmar.

Julmarknad 2022:

Inget avtal med Örto a slo gick a uppnå innan 23 juni, vilket innebär a vi
inte kommer kunna organisera någon julmarknad i år.

Trygghets- & försköningsbidrag: Behovet av y erligare medel för vindskydden har upphört. Beslut a
kostnaden för anslagstavla i To aholm bekostas av dessa medel.
Förslag a använda kvarstående medel för kanotställ.
Pingisbord för utebruk (Väggarp)

18- 25000 kr

Susanna går vidare i dialog med kommunen kring placering samt med inköp.
Björn är gärna behjälplig.
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protokoll 2022-08-18
Bokskåp (Väggarp/Örto a)

6 000 kr

Beslöt a börja med e i Väggarp. Anna gör inköp och följer upp Jenny
Frimans erbjudande a måla.
Parkbänk vid sandlådan (Örto a)

8 000 kr

Annika tar frågan om den trasiga bänken vid iläggsplatsen. Tommy ansvarar för
inköp och placering. Jörgen hjälper ll.
Bord (Örto a)

5 000 kr

Bord vid bänken längs åpromenaden i höjd med lekplatsen. Tommy ansvarar
för inköp och placering. Jörgen hjälper ll.
Inalles ca 45 000 kr. Therese ck i uppdrag a ta in o ert och kolla kostnad för
kanotställ vid ån i Örto a. Inför användningen av resterande medel behöver vi
också tänka på a eventuella fraktkostnader kan llkomma.

Samarbete L Harrie byalag

Anna, Björn och Ylva trä ade ordföranden för Lilla Harries byalag i början av
juli och diskuterade e antal beröringspunkter.
Bro med repara onsbehov Bösmöllan: Susanna tar reda på vem på
Kävlingeåns va enråd som är lämplig kontakt. Även e tänkbart LEADERprojekt.
Mycket d lades på frågan om jä elokor i området. Övriga beröringspunkter
som diskuterades var vindskydden, höghas ghetsbanan, beranslutning samt
kra värmeverket.

Arbetsgrupper:

Genomgång av personer och kontaktpersoner i de olika beslutade
arbetsgrupperna. Björn lägger ut inlägg på FB för a locka ak va ll en kultur
& fri dsgrupp samt tar kontakt med Bella, Anna tar kontakt med Jenny i
Väggarp. (se bilaga)
Jä elokorna: beslöt a inrä a en arbetsgrupp med Anna, Annika samt Ylva.
Ylva tar kontakt med kommunekologen samt Länsstyrelsen.
Ylva slu ör arbetet med a presentera arbetsgrupper och ak viteter på
hemsidan.
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Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
protokoll 2022-08-18
Status arbetsgrupper:

Julmarknad 2022: Inget avtal med Örto a slo gick a uppnå innan 23 juni,
vilket innebär a vi inte kommer kunna organisera någon julmarknad i år.
Vindskydden: arbetet påbörjat. Beslöt a bifalla arbetsgruppens förslag om
o ciell invigning 22 oktober. Beslöt a Jörgen får i uppgi a för byalagets
räkning följa upp och skriva på kontrollplan för bygget.
Utbyggnad kra värmeverket: Kra ringen har be a få komma 4-5 personer i
samband med kommande styrelsemöte 15 september. Beslöt a vi samlar
ihop frågor mailledes inom styrelsen inför mötet. Beslöt a Björn tar kontakt
med Kra ringen för a betona a det inte rör sig om o ciellt dialogmöte
samt a vi bara kan avsä a en mma av styrelsemötet för de a samtal.
.

Kicko & avtackning:

Beslöt a hålla i restaurangen i Stadsparken i Lund. Beslöt a mindre del av
det administra va bidrag vi få från kommunen i år bekostar mat för
styrelsemedlemmar och mat samt dryck för de som avtackas. Anna gör
doodle för dpunkt.

Övrigt:

Beslöt a göra en medlemsvärvningsinsats under invigningen av vindskydden,
detaljer diskuteras vid kommande styrelsemöte.

Kommande möte:

Ordinarie styrelsemöte torsdag 15 september kl 18.30, Folkets hus. Anna
köper in ll en skål med godis.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

………………………………

…….……………………………

…………………………………

Ylva Gislén

Susanna Bruzell

Björn Strandmark
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