Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20190603
Plats: Hildas
Närvarande : Jan Ryd , Jenni Sandell, Margaretha Andersson, Rolf Harnert, Sten Arnfeldt.
Ej närvarande : Anders Blixt, Georg Persson, Fleming Eklund, Lars Rasmusson.
1.

Sammanträdet öppnades

2.

Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående protokoll godkändes.

4.

Ekonomi och medlemsrapport: BG 11 083:-, PG 43 285:-, Kassa 165:-, Summa 54 533 :- Antal
medlemmar 392 som hittills betalt .

5.

Inkomna skrivelser:
Inbjudan till slutmöte 17/6 kl 9-11:30 om Liederprojekt ”Inversiva arter” på Gamla Rådhuset.
Sten och Kerstin medverkar. Sten kontaktar Kerstin.
Protokoll från byalagsrådet inkl OH bilder skickas vidare till alla styrelsemedlemmar. Rolf fixar.

6.

Övriga rapporter:
Naturstig vid Nybroån. Sten kontaktar markägarna för att höra om dom har synpunkter på att vi
vill synliggöra och utveckla denna fina naturstig. Om OK tar vi fram en karta till nästa byablad.

7.

Nybrostrands torg: Mindre asfalteringsarbeten samt fartdämpande åtgärder kvarstår, invigning i
augusti, preliminärt 10/8. Kulturutskottets Birgitta N skissar på programmet.

8.

Kulturutskottet: Kulturutskottet har kommit igång och har haft givande möten. Ett flertal
aktiviteter har listats. Styrelsen godkänner att kulturutskottet får disponera ytterligare 5000:utöver tidigare avsatta medel för invigning av Nybrostrands torg ( 5000:- ), dvs totalt 10000:-.
Tillskottet skall användas för musikkvällar (Allsång och/eller jazz). Förslagsvis arrangerad med
egen picnickorg eller eget inköp från Hildas. Jan informerar kulturutskottet.

9.

Föräldrautskottet: Ingen respons. Frågan bordläggs.

10. Uppföljning av frågeställningar från tidigare möte med kommunen avseende
gemensamhetslokal, cykelbana, kommunikationer m.m. sker den 25/6 kl 9:00. Kristina Bendz
kommer från kommunen. Plats: Nybrostrands torg.
11. Kommande aktiviteter: Byabladet har skickats till tryck, delas ut v23. Georg håller i
arrangemangen för midsommar. Loppisen den 13/7 annonsera i Österlenmagasinet, Rolf fixar.
Nybrostrandsgolfen den 14/7. Invigning Nybrostrands torg se punkt 7 ovan. Polistillstånd för
midsommarfirande och loppis är klara.
12. Medborgarförslag: Inga
13. Övriga frågor:
Anslag om hur man blir medlem och hur medlemsavgiften betalas skall sättas upp på våra
anslagstavlor och eventuellt på förskolan och vid badet. Jan kontaktar förskolan och badet.
Jan håller kontakt med Tennisklubben om den nya paddelbanan.
Kerstin Svenssons skrivelse om inversiva arter i Nybrostrand har skickats till kommunen.
14. Nästa möte: 2/9 kl 18:30. Plats: Hildas

