Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
protokoll 2022-10-27

Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell, Ylva Gislén (sekreterare), Jörgen
Mathiasson, Tommy Nilsson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger (ordförande).
Plats och d: Folkets hus, 27 oktober 2022, kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Justerare:

Susanna Bruzell & Jörgen Mathiasson valdes ll justerare.

Föregående protokoll:

Genomgång av föregående protokoll (från möte 15 september) som lades ll
handlingarna.

Ekonomi & medlemsantal:

Genomgång av ekonomi ( ertalet av kostnaderna för vindskydden är an ngen
betalda eller fakturerade) samt medlemsantal – de nya medlemmar som
värvades vid invigningen av vindskydden är ännu inte bokförda.

Arbetsgrupper:

Utbyggnad Örto averket: Fyra personer från styrelsen deltog på
samrådsmötet 5 oktober och ställde e antal digare sammanställda frågor.
Dessa frågor har också skickats skri ligt. (Beslöt a lägga upp dessa på
hemsidan.) Vid mötet framkom även a y erligare ledning ska dras in ll
Lund. Dessa planer kommer vara föremål för separat samråd.
Vindskydden: Alla applåderar jobbet och resultatet! Besiktning återstår.
Jä elokorna: E möte med kommun, länsstyrelse och Jacob Benne kring
gemensamma strategier ute i fält ägde rum 5 oktober och följdes av e öppet
informa onsmöte i Folkets hus 10 oktober där Länsstyrelsens handläggare
berä ade om bekämpningsmetoder och redovisade resultatet från mötet i
fält.
Ljuspromenad 2022: det mesta inför ljuspromenaden förbere .
Ljuspromenaden börjar 16.30, kyrkan har öppet 16.30 - 18.30, med andakt kl
18. Beslöt a enbart ha brasa och bjuda på marshmallows a grilla. Jörgen tar
hand om första passet, har kol och Tommy köper ved, marshmallows, sa ,
grillpinnar och en va endunk med kran. Jörgen ansvarar för första kapasset,
Annika för andra, Anna för sista och Christel plockar undan. Styrelsen påpekar
a kostnaden för evenemanget digare uppgå ll ca 10000 kr och a vi i
fram den måste se ll a ha motsvarande intäkter/sponsring.
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Örto abygdens byalag
Organisa onsnummer 802488-1693

protokoll 2022-10-27
Kultur & fri d: Gruppen är startad och är på gång a
medel
Trygghets- och
försköningsbidrag:

xa både ak viteter och

Pingisbord, två bord och en so a är beställda, totalt närmare 40 000 kr
Det lltänkta bokskåpet visade sig ha springor mellan träribborna, Anna
undersöker andra lösningar ( digare budget ca 6000 kr)
Kostnaden för kanotställ som ska byggas vid ån i Örto a uppska as nu ll
3000 kr.
Förslag a eventuellt resterande medel används för a köpa in en kanot som
kan hyras ut ll medlemmar samt a vi ar på listan i medborgarförslagen
om eventuella medel återstår.

Övrigt:

Kommunens tulpanlökar: Therese planterar i To aholm, Jörgen och Tommy
planterar i Örto a. Väggarpslökarna nns hos Anna (Susanna och Ylva hjälper
ll).
Christel rapport från EBR (möten mellan representanter från kommunstyrelsen
och samtliga byalag): fram da frånkoppling av el, återkoppling i processen
kring landsbygdspengar.
ÖIS julgransförsäljning 10 december (ca 10-14) lämpligt llfälle a värva
medlemmar.

Kommande möte:

Torsdagen 1 december i Folkets hus kl 18.30. Christel xar tårta.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras:

………………………………

…….……………………………

…………………………………

Ylva Gislén

Susanna Bruzell

Jörgen Mathiasson
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