
 

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte 2017-06-01 

Närvarande: Kristoffer Bergström, Erik Ekre (t o m §8), Juanita Forssell, Lars Hiller, Katharina (Kina) 
Johansson, Eva Nestius - sekreterare, Margareta Stenström (t o m §8), Lena Söderberg - ordförande 

§ 1 Mötet öppnas 
Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Mötets utlysande och beslutsmässighet 
Godkändes. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Den i förväg utskickade dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Genomgång av justeringstillvägagångssätt  
Styrelsen bekräftade att det är OK att justera protokollen som vi gör. 
 
§ 5 Föregående protokoll  
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.  
Yttrandet gick iväg till Falkenbergs kommun efter ett par smärre justeringar. Styrelsen var nöjd med 
yttrandet. 
 
§ 6 Kassarapport 
Hittills har 100 hushåll betalat medlemsavgiften vilket är riktigt bra.  
Efter genomgång av ekonomin konstaterade styrelsen att läget ser bra ut. 
 
§ 7 Arbetsgrupper och ansvarsområden  
Ingen hade något att ta upp under den här punkten. 
 
§ 8 Information till styrelsen från arbetsgruppsansvariga 
- Midsommarfirandet – Margareta och Erik 
Checklista delades ut och gicks igenom.  
 
- Visning bilmuséet 4/7 – Lena  
Johnny har pratat med Björn som sa att han ev. inte kan. Johnny pratar med Björn igen så att vi får 
besked. 
 
- Danskväll 15/7 – Lena 
Soda Pop kan inte så det får ställas in.  
 
- Bastubygge – Lars 
Lars fick styrelsens uppdrag att gå vidare med frågan och ta kontakt med stadsbyggnadskontoret på 
Falkenbergs kommun och sonderar terrängen. Om kommunen inte ställer sig positiva till förslaget så 
beslutades att inte mer arbete läggs ner på frågan. 
 
- Cykelfest – Lena 
Lena har pratat med Karin Starrin och Långasands fastighetsägarförening om ett gemensamt arrange-
mang. De är med på det. Inbjudan går ut efter midsommar. 
 
 



 
- Barnens dag – Lena 
Lena har pratat med Bea som gärna vill hålla i Barnens dag och ställer upp även om hon blir ensam.  
Det måste vara en fredag eller lördag. Bea får förslagen: 8/7, 15/7 eller 29/7. Lena kontaktar henne 
och ber henne bestämma vilket datum det ska bli. 

 
§ 9 ”Tango och Tapas” - Lena 
Lena har pratat med Maria och Kenjiro och de kan komma de 17/6 och hålla ett pröva-på-tillfälle och 
ger en uppvisning. Efter det blir det tango-milong = fri dans för dem som vill. Kostnaden blir ca 2 200 
kr (1 500 kr ersättning och ca 700 kr för körning Malmö-Ugglarp t o r). Styrelsen stödjer förslaget och 
beslutar 2 200 kr får användas för arrangemanget. Tapas kan säljas till ett självkostnadspris. 
 
§ 10 Info om Författarkväll, ett samarrangemang mellan Byalagets bokcirkel och campingen  
Lena har varit i kontakt med campingen som är positiva till ett samarrangemang av en författarkväll 
på campingen. Anita Johansson som under våren gav ut sin bok ”Hanhalskolonin, Ansgarius Börjes-
son och Göteborgskoloristerna” kommer och berättar. Datum ska bestämmas.  
 
§ 11 Tillgång till campingens lokaler 
Lena berättade att Byalaget kan få tillgång till campingens lokaler under vintern till en mycket låg 
kostnad. Vi kan t ex ha filmkvällar där till hösten/vintern.  
 
§ 12 Kontrakt vid uthyrning 
Lena har tagit fram ett förslag till kontrakt att använda vid uthyrning av dansbanan. Lena och Eva fick 
i uppdrag att skriva ett förslag som sedan skickas till styrelsen för godkännande. 
 
§ 13 Inkomna skrivelser, rapporter och övriga kontakter 
- Lena skickar välkomstmejl till dem som betalat medlemsavgiften och lämnat sin mejladress. 
- Lena kommer att delta i Ullarp/Skällentorps vägföreningens årsmöte och berätta om Byalaget. 
- Lena berättar om att hon har fått synpunkter på att belysningen på de nya offentliga toaletterna 

stör i miljön. Lena har svarat att Byalaget inte har varit med i planeringen av toaletterna. Hon 
kommer att kontakta kommunen för att prata om utseendet osv. och för att anmäla att Byalaget  
gärna är remissinstans inför planering av framtida förändringar.  

 
§ 14 Plan för lekplatsen  
Frågan har varit uppe tidigare. Nuvarande lekplatsansvarig har dragit sig tillbaka och en ny måste 
utses om lekplatsen ska vara kvar. Får vi ingen ansvarig så måste lekplatsen dras in. Vi tar upp frågan 
till hösten igen. Ett skydd måste finnas vid gungorna så att man inte bara kan kliva/spring in bland 
gungorna och bli skadad. Kristoffer fixar det inför midsommarfirandet.  
 
§ 15 Hemsidan – bland annat Evas fråga om kostnad för webverktyg 
Eva hade mejlat en fråga om kostnaden för webverktyget. Kostnaden är 480 kr/år. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Lena väckte frågan om att flytta årsmötet till sommaren så att även sommargäster kan delta. Styrel-
sen beslutade att ta upp frågan vid styrelsen höstmöte.  
 
§ 17 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 31 augusti, kl. 19.00, på dansbanan, vid regn hemma hos 
någon. Ytterligare ett möte ska hållas i slutet av oktober, datum bestäms vid augustimötet. 
 
Vid tangentbordet   Justeras 
 
 
 
Eva Nestius, sekreterare   Lena Söderberg, ordförande 


