
Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20200203

Plats: Golfrestaurangen Nybrostrand

Närvarande:Rolf Harnert, Georg Persson, Margaretha Andersson, Jan Ryd, Sten Arnfeldt, Anders Blixt
 Ej närvarande : Lasse Rasmusson,  Jenny Sandell,  Fleming Eklund  deltog i BLR årsmöte

1. Sammanträdet öppnades
2. Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. Ekonomi och medlemsrapport.

- BG      11 083:-
- PG      38 379:-
- Kassa      594:-
Summa 50 056 :-
Antal medlemmar 2019 var 416 hittills har 245 betalt för 2020. 

5. Inkomna skrivelser : - Golfklubben är positiv till Prova på golf
- P O Schults anger behov av cykelställ vid busshållplatserna ( är med i Focus ansökan)
- Svar från polisen angående tillstånd, av detta framgår att endast Valborgsfirandet behöver sådant.

6. Rapporter – Focus ansökan är inskickad till kommunen
- YA har rapporterat om aktiviteter i byn (Mitt Nybrostrand,Strandkyrkan, Invasiva arter )
- Info om Retoy på Byablad och hemsida , genomförs i K-bro bibliotek 20200509

7. Byabladet: beslöts att ges ut 5 nr /år, nr1 V9, nr2 v 14-15, nr3 V24-25, nr4 V38, nr5 V50.
- genomgång av innehållet i de olika bladen .
- sponsring: inväntar förslag till blad nr2
- nästa Byablad nr 2 ska delas ut till alla, de som betalt medlemsavgift ska få kort och plopp 
hemskickat

8. Nybrostrands ungdomar:- positivt gensvar från Golf-, Tennisklubben och Scouterna för att stötta ett 
ungdomsprojekt
- Rolf har på gång några bybor som vill engagera sig i bla ungdomsprojektet

9. Verksamhetsplan och budget för 2020 diskuterades, förslag till årsmötet att höja medlemsavgiften 
med 50 kr till 200 kr / år och hushåll

10. Årsmöte :- kallelse i Byablad nr2, - ev talare kommundirektören och Kerstin Svensson, - Rolf skriver
verksamhetsberättelsen, - Margartha ordnar fikat, - Georg ordnar videourustningen, - 
förberedlser kl 0900 .

11. Nybrostrands Byakrog/ YGK Restaurang: soppbuffe 4 torsdagar kl 18-20 på våren 
12. Nyinflyttarträff : Golfrestaurangen 20200426 kl 15, Byalaget bjuder på fika 
13. Medborgarförslag : inga
14. Övriga frågor – Rolf tar på sig att upprätta ett medlemsregister med adress, mejladress, telnr

- på årsmötet  tas frågan upp ang behovet av medlemskort och plopp till brevlådan.
15. Ordf avslutade mötet och nästa styrelsemöte 20200302 kl 1830 Golrestaurangen

            Jan Ryd                                                                         Georg Persson


