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Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2021-06-08
Närvarande:Egon Holdt, Stig-Arne Johansson, Monica Nyberg, Gert Thuvesholmen, Agneta
Andersson, Åsa Håkansson
Ej närvarande: Gun Mårtensson, Tina Vagner

1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 21.05.11 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och små justeringar gjordes. Protokollet kunde sedan
godkännas.
3. Ekonomi
Just nu finns det 27899,50 i kassan, och av dem är 11100 kr medlemsavgifter ( = 172
betalande).
4. Aktiviteter
Tipsrundan lockade enbart 4 familjer. De tyckte dock det var en trevlig runda och med bra
frågor. Nu får vi i styrelsen fundera på om det kan finnas någon annan aktivitet som kan
locka byborna. Kanske kan man fixa någon aktivitet tillsammans med idrottsföreningen.
5. Föreningsfrågor
Årsmöte planeras till hösten (om inget annat oförutsett som har med pandemin att göra
kommer emellan) och vi bokar datum på augustimötet.
6. Projekt
Grannar mot brott: Inget nytt.
7. Utemiljö.
Anslagstavlan vid torget (Fredriks plan) är på gång att fixas till.
Bänkarna och borden vid grillplatsen vid ån är nu lagade, slipade och oljade, och vi kan
nu meddela på facebook och hemsidan att det är fritt fram att vara där och grilla.
Några från styrelsen har också varit och fixat till träden vid Knappsdalavägen.
8. Byalagsrådet
Planerar årsmöte till hösten
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9. Kommunala frågor
Samrådsmöte: Inget nytt möte planerat i nuläget.
Samhällsbyggnadsbidraget: Några ifrån styrelsen har träffat Sofia Larsson. I nuläget finns
det ingen kommunal mark som byalaget kan använda och därmed läggs projektet på is
tills vidare. Om vi själva väljer att bygga utegym på annan mark som måste vi ta reda på
vad som gäller med bla försäkringar om någon skadar sig.
Landsbygdstrategin: Byalagets synpunkter inskickade.
10. Övriga frågor
-Inget styrelsemöte i byalaget i juli.
-Flaggan vid Medborgarhuset hissas inte på flaggdagar. Byalaget bestämmer att man
köper in en flagga och Agneta tar på sig att hissa den på alla flaggdagar. Skulle hon ha
förhinder så ber hon någon annan i styrelsen om hjälp.
-Byalaget har haft möte med bibliotekschef Linda Wallinder och Ing-Marie Olsson från
biblioteket i Glemminge. Biblioteket har fått extra pengar från kommunen och vill
använda dem till bla teknisk utrustning (projektor, ljudanläggning, hörslinga). Man
kommer även att fixa till lite med bord och stolar både inne och ute och få det mer
trivsamt. Allt som plockas bort kommer att sparas i källaren. Byalagets styrelse har
godkänt bibliotekets tankar och idéer.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 10 August kl 19.00. Utomhus vid Idrottsplatsen.
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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