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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-01-11 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 21.12.07 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Gun redovisade att det just nu finns 26128  kr på byalagets konto. Styrelsen godkände 
ekonomin. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Kommande aktiviteter:                                                                                                     
-Pubkväll: Planerna var att ha en pubkväll i februari, men med tanke på covidläget just nu 
så väljer byalaget att ställa in denna aktivitet.                                                                                                       
-Årsmöte: Planeras att vara i mars. Närmare planering av detta på nästa möte. Alla på   
mötet idag är villiga att stanna i styrelsen ett år till. Gun informerar Håkan och               
valberedningen om att en suppleant saknas.                                                                                                              
-Valborg: Beslut om detta tas på ett senare möte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      
 5. Föreningsfrågor 
  Föräldraträffar: Är någon som byalaget vill starta upp, men just nu avvaktar vi med att  
  bjuda in småbarnsföräldrarna pga coronaläget. Tinas förslag är att sen ha träffarna på   
  onsdagseftermiddagarna då biblioteket är öppet.                                           
       Läxhjälp: Agneta fortsätter fundera på hur det praktiskt ska vara möjligt. Vi flyttar det  
  framför oss ett tag pga coronaläget just nu.                                                                   
  Utskick till medlemmar: I utskicket kommer medlemsavgiften att stå (denna kommer att  
  vara samma summa som förra året). Stig-Arne kommer även att skriva om småbarns-   
  träffarna och läxhjälp. 

 6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt. 
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7. Utemiljö.                                               
  Lekplatsen i byn behöver en allmän översyn och belysning. En skrivelse kommer på sikt  
  att göras till kommunen angående detta. 
 
8. Byalagsrådet  
  Nästa möte är den 1 febr kl 18.30 via Zoom. Åsa o Gun kan närvara. Åsa anmäler till H  
  Wittmeyer så att Zoomlänk kan skickas.                                                                                                             
                                                                                                                                                                               
9. Kommunala frågor.                                                                                                          
  Samrådsmöte. Nytt datum? Blir kanske inte förrän Paula Nilsson ersatt Christina Benz. 
   
10. Övrigt 
  Stig-Arne tog upp frågan om skyddsrum i Glemmingebro. Finns inget. 

 11. Nästa möte 
  Nästa möte tisdagen den 8 februari kl 19.00 på Medborgarhuset.                                       
  Alla kollas på alternativ till digitalt möte. 
       
12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                         Egon Holdt
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