
Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20200302

Plats: Golfrestaurangen Nybrostrand

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

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

- BG      11 083:-
- PG      39 438:-
- Kassa   1 963,50:-
Summa 52 484,50 :-
Antal medlemmar hitintills : 285. 

5. Inkomna skrivelser : - Kommunen vill få närmare beskrivning av vårt förslag ang staket,buskar vid 
torget, busskuren och cykelställ vid västra tunneln, önskemål om sarg på hockeybanan vid nya 
lekplatsen, Rolf kontaktar kommunen om ett möte om vår Focus-ansökan
- Länsbygderådet Skåne anordnar utb för PODD radio, vi deltar ej.
- Kommunen anordnar Skräpplockardagar under april-maj, vi deltar ej.

6. Rapporter - Fleming informerade om BLR årsmöte, - P O Lind Samhällsbyggnad har svarat på vårt 
önskemål om belysning GC vägen, ska tas upp med Trafikverket vid nästa möte.

7. Byablad nr 2 innehållet genomgicks,  manusstopp 23/3, - styrelsen föreslår namnbyte till 
Mitt Nybrostrand, tas upp på årsmötet.

8. Nybrostrands ungdomar : stort intresse från föreningar till mötet 3/3 på Golfrestaurangen där 
byalaget bjuder på fika, - Rolf har skapat en blankett som delas ut till intresserade ungdomar 

9. Verksamhetsplan och budget fastställdes.
10. Årsmöte : Georg beställer tryck av årsmöteshandlingar,- styrelsen är valberedning och behöver 

nominera flera vakanser i styrelsen, nya styrelsen konstituerar sig direkt efter årsmötet,- ny kassör 
presenterar sig i nästa Byablad
- styrelsen träffas kl 0900 för förberedelser.

11. Nybrostrands Byakrog/ YGK Restaurang: soppbuffe 4 torsdagar kl 17-20 med start 20200319
12. Nyinflyttarträff : Golfrestaurangen 20200426 kl 15, Byalaget bjuder på fika 
13. Medborgarförslag : inga
14. Övriga frågor – Studiegrupp om Mitt Nybrostrand  önskar titta i Byalagets styrelsepärmar, Rolf o 

Georg ordnar,
- kompostens öppnande och personal diskuterades, - Rolf är villig att hjälpa Georg med hemsidan.

15. Ordf avslutade mötet och nästa styrelsemöte 20200406 kl 1830 Golrestaurangen.

            Jan Ryd                                                                         Georg Persson


