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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2020-02-11  
Närvarande: Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Stig-Arne Johansson, Håkan Nilsson,      
Egon Holdt, Anders Larson  
 
Ej närvarande: Lina Hansson, Gert Thuvesholmen 
 

1. Mötets öppnande 
Styrelsen öppnar mötet.  

2. Val av mötesordförande                                                                                                 
Stig-Arne valdes till ordförande för mötet. 

3. Föregående mötesprotokoll 2020-01-14  
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.  

4. Ekonomi 
Gun redovisade ekonomin.  
Bokslut är gjort och revisionsberättelsen är klar.                                                                   
På kontot finns nu drygt 11300 kr. Allt från pubkvällen är ännu inte betalt.                     
Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2020 är 50 kr/medlem och 150 kr/familj.                                                                                                           
Ekonomin godkändes.  

5. Aktiviteter 
-Årsmöte: 20-02-26 kl 18.30 i Medborgarhuset.  Styrelsen samlas kl 16.30.                                                              
Valberedningen redovisar sitt förslag på styrelsemedlemmar inför 2020.                         
Annonsering av Årsmötet sker på Facebook, hemsidan och på anslagstavlor i byn.                
Gun fixar fikabröd samt blomma till årets byalagare.                                                        
IngMarie, biblioteket, bjuds in kl 19.30.                                                                                                                                         
-Pubkväll, 20-02-07: Uppskattad kväll. Cirka 55 personer var där. Slutsumman blev -1800 
kr.  

6. Föreningsfrågor 
- Byavandring med styrelsen i vår.  
- Grannar mot brott: Så många som möjligt från styrelsen ska ansluta sig till appen.            
- Fokuspengar: Stig-Arne har gjort skrivelse och ansökt om pengar till busskur på          
Redskapsvägen. (Se artikel YA)  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7. Projekt  
Inget nytt 

8. Kommunala frågor 
Samrådsmöte:2020-02-12.  Ingen från styrelsen har möjlighet att närvara.  

9. Byalagsrådet  
Hade årsmöte 2020-02-03. Ingen från  styrelsen var där. Nästa möte 2020-04-20 kl 18.30 i 
Bromma Bygdegård.                                                                                                                           

10. Övriga frågor  
-Hemsidan: Synpunkter från Bo angående hemsidans innehåll kommer att tas upp efter 
årsmötet när nya styrelsen är konstruerad. Vi ska då också besluta vilken domän som ska 
användas för hemsida.                                                                                                            
-Elin Jöryd, kommunikatör, har ställt frågan angående Retoy i Glemminge. Vi har valt att 
tacka nej till detta just nu och Åsa meddelar Elin detta.  
  

11. Nästa möte 
Synkronisering av personliga almanackor.  
Nästa möte tisdag 2020-03-10, kl 19.00, på Medborgarhuset i Glemmingebro.               

12. Mötet avslutas  
Stig-Arne avslutar mötet.  

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                        Stig-Arne Johansson
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