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Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2020-09-08 

Närvarande: Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Egon Holdt, Gert 
 Thuvesholmen, Agneta Andersson, Stig-Arne Johansson 
Ej närvarande: Tina Vagner, Monica Nyberg 

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna 

2. Föregående mötesprotokoll 20.08.11 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Gun redovisade: Inga större utgifter. Endast material till släpet och inköp av en present. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Affischer för kommande teater (barn-och vuxenteater) i oktober har nu satts upp och     
information finns även på hemsidan och facebook. 

  Teatergruppen har möte nästa vecka. 
  Kommande eventuella aktiviteter: Brännbollsturnering 
     Någon aktivitet på multiarenan 
      
5. Föreningsfrågor 
  Byavandring 20.09.02: Styrelsen har godkänt protokollet och skickat det åter till  
  kommunen. Punkter som togs upp var bl a hastigheten genom byn, busskur, cykelväg,  
  hundlatriner, hundlekplats, miljöstationen,stationshuset.(Se bilaga 1 till detta protokoll).                                                                                                                                                                                                                               
       
6. Projekt 
  Bo har lämnat en lista på vad som behöver göras i byn vad gäller buskar och träd. (Se     
  bilaga 2 till detta protokoll). En del inköp behöver göras och Stig-Arne ska kontakta Bo  
  för att få ungefärliga prisuppgifter. En rättelse på föregående protokoll är: ”Bo är inte            
  sammankallande” till ovan nämnda. Han har koll på vad som behöver göras och fördelar  
  uppgifterna till de som är med i gruppen. Vid ev större arrangemang så är det styrelsen  
  som sammankallar.                                      

7. Byalagsrådet 
  Nästa möte är den 14/9 i Hagestad. Åsa o Gun åker dit.                                                                                                                           

8. Kommunala frågor 
  Nästa samrådsmöte blir den 28/9 och troligtvis i Snårestad. Stig-Arne och Egon går på  
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  detta. Åsa ser till att de anmäls till mötet.                                                                                                                                                                             

9. Övriga frågor 
  Hemsidan: Tina håller i denna.                                                                                       
  Grannar mot brott: Bo meddelar att det är svårt att få med bybor i Coyardsappen.          
  Styrelsen bestämmer att Stig-Arne kontaktar Bo och ber honom skicka ut ny omgång med  
  information till byborna. Det är också viktigt att man pratar om att det är ”Grannar mot  
  brott” som vi jobbar med och Coyards är en del i detta som man kan välja till om man vill.                                                                                                                             

10. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdag 20.10.13 kl 19.00 på Medborgarhuset. 

11. Mötet avslutas 
      Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                        Egon Holdt
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