Protokoll fört vid styrelsemöte hos Per Alvarsson måndagen 13 nov -17
Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Kristina Carlsson, Kristin Jönsson, Marie
Karlsson och Rossie Wiktorsson.
Nr. 1.

Mötets öppnande - Bodil förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Beredskap i kris
Mötet beslutade att vi som byalag ska undersöka möjligheterna att söka bidrag
för beredskap i kris, alternativt undersöka vilka rekommendationer som lämnas
av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och arbeta för att på
något vis sprida dessa rekommendationer. Kristin och Marie undersöker.

Nr. 3.

Ekonomi
Gökottan gick med plus (1185).
Familjedagen gick med förväntat minus, ganska stort sådant (-5946). Kostnaden
täcker vi med pengarna från fotbollsföreningen.
Midsommar gick med litet minus (-152). 35 deltagare som sjöng på egen hand.
Kräftskivan gick med litet plus (860). Arrangemanget flöt bra.
Äppelsöndagen gick med hyfsat plus (2228). Fler besökare än de senare åren och
ett uppskattat arrangemang av kören.
Självrisken för Agdas stuga (3000) täcks av bidrag (5000) fr Sparbanken Skåne.

Nr. 4.

Aktiviteter/kalendern
Årsmöte tisdag 13 februari kl 19.00. Vi serverar semla/kaffe. Rossie kollar med
Fredrik Widmark/Skyrupsgården om vi får hålla mötet där och att de presenterar
sin verksamhet (max 45 min), alt. Eva-Gun Westford i församlingshemmet.
Rossie kollar om Linda kan fixa priser. Kristina kollar med Lennart.
Trivselkväll onsdag 2 maj kl 18.00 vid Agdas stuga.
Gökotta torsdag 10 maj kl 08.00 Tostarp vid Finjajsjöns strand.
Familjedag onsdag 6 juni kl 13.00 vid Matteröds tidigare skola.
Midsommar fredag 22 juni kl 14.00 vid Agdas stuga.
Marie skickar information till Tyringekalendern.

Nr. 5.

Broräcket
Rossie har inte fått svar från Hässleholms Smide. Per kontaktar Allround-Smide
i Sandåkra, byasmeden i Brönnestad och Perstorps Bleck- och Plåtslageri.

Nr. 6.

Matteröds fiber - valberedning
Köpare till projektet är valt men föreningen finns kvar ytterligare en tid. Det har
inte kommit några indikationer på avhopp från styrelsen. Marie kontaktar Roger.

Nr. 7.

Nästa möte
Måndagen 15 januari kl 18.30 hos Rossie. Marie kontaktar valberedningen.

Nr. 8.

Mötets avslutande - Rossie förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Kristina Carlsson

Protokoll_Byalag_171113

Sid 1 (1)

