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Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-02-22
Närvarande:Egon Holdt, Gert Thuvesholmen, Tina Vagner, Stig-Arne Johansson, Åsa
Håkansson, Agneta Andersson
Ej närvarande: Gun Mårtensson, Johanna Schartau, Monica Nyberg
1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 22.01.11 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Gun var ej närvarande, men Stig-Arne hade kontrollerat kontot och just nu finns det
25406 kr på byalagets konto.
4. Aktiviteter
Kommande aktiviteter:
- Årsmöte: Onsdagen den 30 mars kl 18.30. Lokalen är bokad. Information om detta läggs
ut på Facebook och hemsidan, och det kommer även att informeras om årsmötet på lappen
som läggs i postlådan. Anmälan till årsmötet görs via byalagets mail eller till Egon. Vid
nästa möte i byalaget (8/3) planeras inköp av fikabröd, present till ”årets byalagare”, ev
föreläsare (Tina ska fråga om Anna-Karin Dahl vill berätta om sin verksamhet)…
-Valborg: I år blir det valborgsfirande! Vi behöver röja lite runt platsen där bålet ska vara,
och vi behöver mer baske. Vi ska höra med Gun om hon vill prata med Carina om hon vill
hålla i sångerna. Ytterligare planering tar vi på kommande styrelsemöte.
-Pubkväll: flyttar vi fram till hösten, men kanske skulle man kunna anordna någon annan
aktivitet längre fram i vår med lite sång och musik utomhus? Vi funderar!
5. Föreningsfrågor
Föräldraträffar: Egon funderar vidare på detta. Tina ska prata med IngMarie på biblioteket
om hon har förslag på ämne/aktiviteter.
Läxhjälp: Agneta ska prata med rektorn på Löderups skola, och förslaget är att Agneta ska
finnas tillgänglig på onsdagar kl 15.30-16.30.
Utskick till medlemmar med bla medlemsavgift ska delas ut i postlådorna inom de
närmaste dagarna.
6. Projekt
Grannar mot brott: Inget nytt.
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7. Utemiljö.
Lekplatsen i byn behöver en allmän översyn, belysning och bord. Stig-Arne kommer att
göra en skrivelse till kommunen för ansökan om Samhällsbyggnadsbidrag.
Ett träd mitt emot Handlarn har fallit i stormen och ett annat träd lutar ut mot vägen.
Egon, Stig-Arne och Gert fixar till detta i veckan.
8. Byalagsrådet
Egon var med på Byalagsrådets årsmöte via zoom och ett detaljerat protokoll finns att
läsa, se bilaga. Nästa BLR möte är den 21/3 kl 18.30-21.00 i Snårestad.
9. Kommunala frågor.
Samrådsmöte: Nästa möte är den 14/3 kl 15.00 - 17.00 i Rådhuset, Ystad.
Leaderprojekt: Vi kommer gemensamt fram till att det krävs en hel del dokumentation för
att lämna in en ansökan, och i nuläget vet vi inte vad det är för projekt vi skulle vilja söka
pengar till och väljer därför att inte göra någon ansökan detta året.
10. Övrigt
.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 8 mars kl 19.00 på Medborgarhuset.
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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