Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 29
september 2016 i Bygdegården, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Agne Håkansson, Lena Bergström, Kenneth
Dagérus, Britt-Marie Wall, Mikki Hällebo, Rolf Crona, Arne Holmgren, Marie Malmqvist,
Ulla Olofsson och Christer Nilsson.
§1
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Förslaget till dagordning utdelades och fastställdes.
§3
Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Agne Håkansson.
§4
Protokollet från föregående möte den 14 juni 2016 gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna. Det noterades, beträffande § 7, att antalet lotter hade justerats till 1500 st
tombolalotter á 5 kr samt en lotteriring med 200 st á 5 kr.
§5
Ekonomi
Lotterierna på Stubbaracet och Bonnafesten gav ett netto på 4250 kr. För dagen hade
föreningen ca 3 000 kr i kassan och ca 15 000 kr på bankkontot. Dessutom finns det 2 st 200lotterier med vinster.
§6
Danne Stråhed-festen 14 oktober
Hittills har 101 personer definitiv-anmält sig. Vidare har 10-15 personer aviserat att de
kommer. Till detta kom minst ett 15-tal, som de närvarande mötesdeltagarna kunde anmäla.
Beslöts att arrangemanget genomförs som planerat. Ytterligare anmälningar tas emot. Ett
eventuellt ekonomiskt underskott bedömdes inte kunna bli större än att det kan täckas av
föreningens kassa. Det beslöts också att, förutom att sälja de två lotterierna nämnda ovan i §
5, skall ytterligare 1 st 200-lotters lotteri säljas samt beredskap finnas att sälja 2 st 100lotterier. Britt-Marie Wall fick i uppdrag att ombesörja lotterierna.
§7
Ärtbuffén 6 oktober
Arrangemanget tycktes vara under kontroll. För närvarande är 12 personer anmälda. Vi
hoppas att fler kommer.
§8
Flaggning
Viss reparation och översyn av flaggningen vid rv 13 behövs. Skåneflaggan har gått sönder
och behöver förmodligen bytas. ”Byaflaggan” är alltför sönderblåst och behöver ersättas.
Beslöts att ge Ingrid Persson i uppdrag att anskaffa en ny skåneflagga samt att få
kostnadsförslag på ny byaflagga. Beslut om ev inköp av ny byaflagga bordlades till
kommande styrelsemöte
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§9
Information
- Ordföranden informerade från en träff den 7 september i Önneköp mellan
kommunrepresentanter (Susanne Meijer och Magnus Lennartsson) och representanter för byaföreningar. Mötet hade ursprungligen kommit till stånd för att byaföreningarna velat diskutera
den utredning kommunen dragit igång rörande kommunala skolor/fastigheter. Träffen i
Önneköp kom dock att spänna över ett större område gällande bl.a. skola, bostäder,
kommunikationer mm. Minnesanteckningar från mötet finns som bilaga 1 till detta protokoll.
- Bygdeföreningen hade inbjudits till en ”Nätverksträff för kreativa aktörer i Hörby kommun”
den 15 september. Dock hade ingen representant för föreningen haft möjlighet att delta. En
sammanfattning av diskussionerna har emellertid erhållits och redovisas i bilaga 2.
§ 10
Julmarknaden 26 november
Mötet diskuterade översiktligt genomförandet. Ytterligare detaljer tas upp på kommande
styrelsemöte.
Beslöts att
- ge sekreteraren i uppdrag att lägga ut en ”blänkare” om arrangemanget på Facebook
- ge Arne Holmgren i uppdrag att hålla kontakt med Nils-Martin Andersson så att vi får
möjlighet att klippa granris i hans skog. Om ingen annan lämplig gran kan uppbringas att
placeras vid rv 13, så får Arne Holmgren i uppdrag att anskaffa en.
- priset för att hyra försäljningsplats skall vara 100 kr/bord.
§ 11
Övriga frågor
Diskuterades framförda klagomål på dålig sikt i korsningen vid fd brandstationen, med bl.a.
risk för att cyklande skolbarn kan råka ut för trafikolycka.
Beslöts att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta Trafikverket för att söka förbättra
trafikmiljön i korsningen.
§ 12
Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 26 oktober 2016 kl 19.00 i
föreningslokalen. Marie Malmqvist ansvarar för fikat.
§ 13
Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Christer Nilsson
Sekreterare

Justeras

Ingrid Persson
Ordförande

Agne Håkansson
Protokollsjusterare
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Bilaga 1

Mina anteckningar från

Möte mellan byföreningarna i Hörby och politikerna Susanne Meijer (S),
kommunalråd och Magnus Lennartsson (C), vice kommunalråd
Närvarande: Malin Barnekov, Askerödsbygden, Gunnar Hansson, Osbyholm, Roland
Arvidsson, Svensköp, Agneta Stefansson, Ö. Sallerups Kulturhus, Sara Jönsson, Önneköp.
Diskuterades:
1 Skolorna – när utredningen är klar om ca 2 månader ska vi träffas igen. Utredningen ska ta
hänsyn till alla aspekter t ex befolkningsutvecklingen, möjlighet anställa behöriga lärare,
arbetsmiljö för personal och elever, resultat (godkända elever) även trivsel, mobbning etc.
2 Bostadsbyggande – lista över tomter till salu finns på kommunens hemsida (både
kommunala och privata tomter), Hörbybostäder ska bygga små lägenheter på Stattena
3 Helhetssyn – kanske kombinera skolor med trygghetsboende, fritidslokaler eller annan
verksamhet. Inte uteslutet att barn kan transporteras från tätort till byar för något speciellt t ex
gitarrlektion (tro’t den som vill!)
4 Kommunikationer – diskuterar med Skånetrafiken vid varje möte. För väg 13 verkar
busskurer minst avlägset. Buss Östraby-Askeröd-Löberöd-Eslöv om Eslöv vill vara med att
betala. Anm. Borde vara intressant för Eslöv så de kan få elever till sina gy-skolor.
Önneköp den 7 september 2016.
Ingrid.

Bilaga 2
Sida
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Nätverksträff för Kreativa Aktörer i Hörby kommun
Datum och plats: 15 september 2016 kl. 18:00, Hörby kommunhus
Sammanfattning av träffen som samlade ca 30 stycken av Hörby kultur- och evenemangsaktörer


Susanne Meijer, kommunalråd Hörby kommun, hälsade välkomna varpå kultur- och fritidschef
Marcus Kulle berättade kort om den eventstrategi som kultur- och fritidsförvaltningen just nu
arbetar med. Marcus presenterade även förvaltningens företrädare från museum, bibliotek och
projektledning.



Workshopen – Hur lyfter vi Hörbys kultur- och evenemangsliv? – introducerades av Petra Kuritzén,
projektledare Kultur & Evenemang. Deltagarna delades upp i fyra grupper och workshopade
kring kvällens tema.
Här följer en sammanställning av de idéer, synpunkter och ämnen som kom fram och
diskuterades under workshopen:

-

Att etablera en mötesplats/kontinuerliga nätverksträffar för kreativa aktörer från kultur, idrott,
näringsliv och ideell sektor med målet att samordna evenemang, undvika krockar och främja
samarbeten mellan arrangörer. Forumet är också en utmärkt arena för att marknadsföra sina
evenemang till varandra. Det kom också fram önskemål kring att upprätta en förteckning över alla
arrangörer i kommunen, för att lättare kunna samverka.

-

Kommunen behöver på ett bättre sätt synliggöra och kommunicera ut allt det som händer hos
oss för att få fler besökare till våra evenemang - både digitalt och i den offentliga miljön. I sociala
medier bör vi ha en tydlig Facebook-portal, i stil med ”Det händer i Hörby”, som kommunen
administrerar, och som samlar alla evenemang som sker. Anslagstavlor på byn och i byarna bör
också sättas upp för att nå de som inte är på sociala medier. De digitala tavlor som kommunen
förfogar över på badet, på kommunhuset och på Metropol bör utökas och även omfatta externa
evenemang i högre grad. Möjligheten till skärmar på ICA Kvantum och Euronics som
marknadsför kommunens evenemang bör också undersökas.

-

Det behövs en evenemangskalender som skildrar allt som händer hos, både för externt bruk
(som vänder sig till allmänheten) och en intern plattform där arrangörer enkelt kan gå in och se
vilka evenemang som är på gång. Köpmannaföreningen lyfte idén med att kommunicera ut
sommarens evenemang i KulturKalas-tidningen som når alla hushåll i Hörby, Höör och Eslöv.

-

Kompetensutveckling är något som arrangörerna önskar. Utbildningar i kommunens regi i
marknadsföring, ekonomihantering samt externa finansieringsmöjligheter efterfrågades. Idén med
ett månatligt nyhetsbrev med vad som är på gång i evenemangsvärlden diskuterades också.

-

Förutom fortbildningar önskar arrangörerna administrativ hjälp från kommunen, dvs praktisk
hjälp med bl.a. ekonomihantering och marknadsföring
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-

Det behövs upprättas en volontärsbas där man samordnar de evenemang som behöver
volontärer – ett matchningsverktyg där engagerade medborgare kan hitta just sitt event där man
vill vara volontär.

-

Ett Kulturhus där man samlar kulturen i kommunen

-

Ett par festivalidéer diskuterades: Skördefest, Filmfestival, mässor med tema mat, djur, hantverk,
Hälsomässa, en Kulturfestival som komplement till KulturKalaset som omfamnar fler
kulturuttryck.

-

Mästerskap i motorsågsklipping. Såga ut figurer i storshow i Hörby.

-

Inför ett lådbilsrally på Hörby Marknad eller Victoriamarknaden – gör din egen lådbil! Kanske i
samarbete med bilföretag?

-

Genomför Bya-kamper och profilera Hörby utifrån landsbygdsperspektivet

-

Victoriamarknaden bör genomsyra mer av 1800-tals-prägeln

-

Transporten mellan byarna och tätorten, och mellan byarna sinsemellan, bör underlättas. Kanske
införa en evenemangsbuss som kör publik till och från evenemang?

-

Utvidga KulturKalaset till en vecka

-

Det finns ett önskemål om närmare samarbete med MittSkåne Turism.

-

Kulturföreningar och arrangörer bör få rabatt på kommunens marknader

-

Utveckla kommunens tryckta karta med att fylla på med evenemang och aktörer.

-

Inspireras av siter såsom pallafrukt.se för att samordna och tillgängliggöra evenemang

-

Evenemangsarrangörer bör söka fler samarbeten med vårt näringsliv – tex kan man göra
reklam för sin verksamhet (team-buildingmöjligheter, evenemang, catering etc) på
näringslivsfrukostar och andra forum där näringslivet möts. Det lokala behöver lyftas i alla
aspekter av kommunens verksamhet.

Sammanställt av Petra Kuritzén, projektledare kultur & evenemang, kultur- och fritidsförvaltningen Hörby kommun

