
Minnesanteckningar - Styrelsemöte 2021-10-05 

Plats: Golfklubben 

Närvarande:  Jan Ryd, Rolf Harnert, Jörgen Gullstrand, Anna Helgesson, Ewy Sätherström, Dick 

Tillgren Bexell. 

1. Ordförande öppnade mötet.  

Dagordningen fastställdes.  

Till sekreterare valdes Rolf Harnert. 

 

2. Protokoll från extra styrelsemöte 2021-09-05 godkändes. 

 

3. Antal medlemmar per 30 september: 340 st 

Ekonomin är god, 89877 kr i kassan 

Nyinflyttarträffen blev lyckad. 26 personer kom. 

Kommunen håller samrådsmöte med BLR den 11 oktober kl 15:00. Ingen från Nybrostrand 

kan medverka. 

Nybrostrand har sökt och får 1500 kr från BLR. 

 

4. Diskuterades det politiska förslaget om gratis resor för ungdomar som går på högstadiet och 

gymnasiet. Styrelsen är positiva till förslaget som sådant men anser att det är skäligt att man 

betalar merkostnaden mellan skolbiljetten och  ungdomsbiljetten själv. Styrelsen anser att 

föreslagna pengar bättre används genom att utöka kollektivtrafiken på landsbygden och 

därigenom underlätta för ungdomarna att åka kollektivt.  

Styrelsen är positiva till medborgarförslaget om att låta stadsbussarna gå ut till Nybrostrand 

och Köpingebro. Jan och Rolf sätter ihop skrivelse till kommunen om styrelsens inställning. 

Diskussion bör föras med Köpingebro Byalag. Jan kontaktar Köpingebro för att efterhöra 

deras intresse. 

 

5. Förskolan i Nybrostrand skall byggas ut med paviljonger. Jan begär ett möte med PO Lind på 

samhällbyggnadsförvaltningen för att påminna om kommunens löfte att se över hur frågan 

om gemensamhetslokal kan lösas. Även Rolf deltar.  

 

6. 30 personer är anmälda till vinprovningen den 22 oktober. Anna lägger ut på Facebook att 

10 plaster finns kvar.  

Nybrostrand lyser arrangeras som tipsrunda längs en 2,2 km lång marschallbelyst slinga samt 

med avslutning på Nybrostrands torg med korvgrillning. Anna tar fram tipsfrågor. Rolf fixar 

200 marschaller. Rolf och Jan sätter ut och tänder marschallerna. Rolf kontaktar Jim eller 

George om någon av dessa kan bli ”grillmästare”. Nybrostrand går med i den större 

aktiviteten ”Österlen lyser” till en kostnad av 400 kr. 

Årets Julgran skall vara en flaggstångsbelysning. Rolf fixar inköp. Befintliga ljusslingor hängs 

upp i pergolan om möjligt.  



Karolina och/eller Kattis kontaktar dagis om julpyssel att eventuellt hänga upp i 

ljusslingorna. Rolf kollar om det är praktiskt möjligt. 

Julfest för barnfamiljer planeras till början av december på golfklubbens restaurang. Jan och 

Karolina planerar. 

Jan undersöker möjligheterna att genomföra en jazzkväll inomhus på golfklubbens 

restaurang. 

 

7. Ingen medlemsinformation planeras under oktober. 

Digital medlemsinformation skickas ut i december med julhälsning 

Nyårshälsning med bl.a. uppmaning att betala medlemsavgift för år 2022 delas ut i 

brevlådorna mellan Nyårshelgen och Trettondagshelgen. Betalning skall kunna göras med 

swish och bankgiro. John tar fram QR kod för enkel betalning. Nyårshälsningen skall även 

innehålla ett förtryckt inbetalningskort. 

I nästa informationsblad skall vi uppmärksamma våra medlemmar på våra Facebook och 

Instagramsidor. 

 

8. Rolfs diskussionsunderlag till Kommunikations/informationsstrategi skickas ut till styrelsen. 

Anna lyfte frågan om ”Anslagstavla Nybrostrand” på Facebook. Anna funderar vidare till 

nästa möte. 

 

9. Diskuterades begreppet ”Byalag” som ansågs föråldrat. Beslöts att vi om möjligt använder 

”Vårt Nybrostrand” istället för Nybrostrands byalag och” Nybrostrands styrelse” istället för 

Styrelsen i Nybrostrands byalag. Kommuniceras till medlemmar i nästa medlemsinformation. 

Rolf kollar med tryckeriet om ändring av loggan. 

 

10. Ansökan om kulturbidrag från kommunen skall övervägas om vi arrangerar kulturevenemang. 

 

11. Beslutades att bjuda styrelsemedlemmar samt årets avgående styrelseledamöter med 

respektive på jultallrik den 3 december kl 18:00 på Golfklubbens restaurang. 

Byalaget kontaktar Kommunens parkavdelning för att diskutera förslaget om försköning av 

Nybrostrands torg enligt Jan-Eriks förslag. En arbetsgrupp bestående av Jan-Erik Sätherström, 

Jan Nilsson och Rolf Harnert bildas, Jan-Erik är sammankallande. 

 

12. Nästa möte tisdagen den 2 november kl 18:30. Plats Golfklubbem 

 

 

Vid pennan     Justeras 

 

Rolf Harnert    Jan Ryd 


