Protokoll fört vid styrelsemöte i Agdas stuga onsdag 17 mars -10
Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Bodil Broberg, Anders Jaensson, Marie
Karlsson, Lars Lövkvist, Bo Nilsson, Boel Rönnblom och Rosemarie
Wiktorsson.
Nr. 1.

Mötets öppnande
Boel förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Bidragsansökan
Möte om bidragsansökan tillsammans med Vision 2020 hölls 1 mars, och
frågorna från det mötet diskuterades nu i styrelsen.
Bidragsansökningar önskas göra med Byalagets organisationsnummer som
ansökande enhet. För- och nackdelar med detta diskuterades.
Beslut fattades om att använda Byalagets organisationsnummer till
bidragsansökningar, där samarbetet med Vision 2020 kommer att vara
vägledande för användandet av eventuellt erhållna bidrag.
Styrelsen kommer att behöva hjälp med att göra EU-ansökningarna.
Mötet poängterade att eftersom Byalagets organisationsnummer används är det
Byalaget som har slutlig bestämmanderätt.
Bodil Arvidsson reserverade sig för beslutet.
Steg ett är att göra bidragsansökan hos Sparbanken 1826 med skyltar som
primärt användningsområde (skyltar till Agdas stuga, informationstavla
Matteröd/Skyrup, skyltar från Hovdala till Matteröd, cykelledsskyltar). Per gör
ansökan till Sparbanken 1826. För bidragsansökan tar Per kontakt med Rolf
Strandberg som har lovat att bistå. Den till Sparbanken 1826 kan de göra en
avstämning kring innan den skickas iväg. För nästa ansökan (EU-bidrag) vill
styrelsen ha ett möte. Förslagsvis i samband med städdagen (se punkt 4 nedan).
Förslag till användningsområden för framtida bidrag: turistfolder, aktivitet med
matproducenterna i bygden, ordna lämplig lokal till en konstnär i samband med
konstrundan samt ovanstående skyltar.
Tills vidare deltar hela styrelsen aktivt i bidragsfrågan. Så småningom kan det bli
aktuellt med en mindre verksamhetsgrupp, men inte inledningsvis.

Nr. 3.

Malmövägen
Ett utkast på brev till Vägverket presenterades och gicks igenom, kring frågorna
om gång- och cykelväg längs med samt höjd hastighet av länsväg 1900 till
Myrarp.
Mötet beslutade att ansökan görs om gång- och cykelväg längs Malmövägen.
Hastighetshöjningen avvaktar vi tills vidare med. Det kändes inte trovärdigt att
innefatta båda ansökningarna i samma brev.
Ansökan skickas till Vägverket och kommunen. Per gör om brevet något, Boel
och Bodil skriver under och sedan skickas det.

Nr. 4.

Aktiviteter 2010
Mötet beslutade om följande aktiviteter:
Må 3 maj kl 18.00. Städdag vid Agdas stuga. Byalaget bjuder på korv.

19.30 Möte kring/med Vision 2020. Bodil B bjuder in representanter från Vision
2020.
To 13 maj kl 8.00. Gökotta i samarrangemang med Tyringe församling.
Tipspromenad, Matterödskören underhåller. Egen fikakorg.
Början av juni. Besök hos Anna Wemlerth i Skyrup. Studiebesök och eventuellt
provritt. Boel kontaktar henne för att bestämma dag och detaljer.
Fr 25 juni kl 14.00-16.00. Midsommarfirande vid Agdas stuga. Bodil B ansvarar,
ev kan Boel bistå. Egen fikakorg.
Juli, ev v 28. Musikkväll vid Agdas stuga. Fredrik Andersson från Sösdalarevyn
och Voices 90 som förslag. Bo kontaktar dem för att höra om de kan och andra
detaljer.
Lö 7 augusti, sö 8 augusti eller sö 15 augusti (Festivaldax i Hässleholm 11-14
aug). Cykelorientering/tipsrunda i trakten med avslutande grillning vid Agdas
stuga. Anders tar fram karta och förslag på en eller två rundor (ev över
Boahult/Grösjön). Vätskekontroll halvvägs.
Sö 5 september kl 19.00. Skymningsvesper vid Agdas stuga i samarrangemang
med Tyringe församling. Korvvagn med korv till försäljning.
Sö 24 oktober. Äppelsöndag med magikern Lasse Williams. Bodil B kontaktar
honom.
OBS!! Alla som har uppdrag att ta reda på / fråga meddelar Boel resultatet.
Nr. 5.

Skolan
Bo gör ny insändare till Norra Skåne. Skrivs under av Byalaget.

Nr. 6.

Nästa styrelsemöte
Måndag 3 maj i samband med städdagen.

Nr. 7.

Mötets avslutande.
Boel förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Anders Jaensson

