Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 28 februari
2019 i Bygdegården, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Kenneth Dagérus, Lena Bergström, Agne
Håkansson, Marie Malmqvist, Alexandra Granemark, Christer Nilsson och Anders Håkansson
(§1-5).
§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 16 januari 2019 gicks igenom och lades till
handlingarna.
§5
Information om provborrningar i Lyby
Anders Håkansson informerade om de kontakter han haft med företrädare för ”VetoNu” och
”Lyby mot gruvor” och arbetet med att stoppa planerna på provborrningar, och i
förlängningen gruvverksamhet, för att utvinna vanadin i Lyby och Österlen. Gruppen ”Lyby
mot gruvor” inbjuder, via samordnaren Sara Hovath, till picknick och information lördagen
den 16 mars kl 10 – 12.
§6
Inkomna skrivelser
- Hörby kommun vill få in bidrag till den kommande Evenemangskalendern senast den 10
mars. Beslöts att ge ordföranden i uppdrag att skicka in underlag till notiser om
Bygdeföreningens arrangemang sommaren 2019.
- Nytida hade inbjudit till seminarium i Malmö den 26 februari ”Att förstå och påverka
beteendeproblem”. Lena Bergström deltog och rapporterade från mötet.
§7
Planering av årsmötet den 5 mars
- Originalet till verksamhetsberättelse förelåg klart för undertecknande.
- Föreningens ekonomi har stärkts under 2018 med en vinst på 19 253 kr. Den ekonomiska
behållningen uppgick vid årsskiftet till ca 41 500 kr.
- Styrelsen beslöt föreslå årsmötet att kommande års styrelse skall bestå av 7 ordinarie
ledamöter och 2 suppleanter.
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- Förslaget till verksamhetsprogram för kommande år gicks igenom och kompletterades.
Tillkommande arrangemang, i förhållande till de som bestämdes vid föregående styrelsemöte,
blev:
22 maj kl 18.30
Blomsterbindning och blomsterarrangemang, Mys Inn
4 september kl 19.00
Live It, Mys Inn
16 oktober, kl 18.30
Origami, Mys Inn
Den planerade blomstervandringen flyttas från den 12 juni till den 18 juni.
§8
Underhållning på tårtkalaset
Ordföranden presenterade olika förslag på musiker och underhållare. Efter diskussion beslöts
att boka Gösta Svensson med dotter, från Svalöv. Det blir då piano, gitarr och sång.
Preliminärt arvode: 1800 kr.
§9
Programbladet 2019
Arbetet med Programbladet 2019 stämdes av. De flesta tilltänkta annonsörer var tillfrågade. I
första hand blir Vollsjötryck aktuellt för tryckning.

§ 10
Framtagning av bygdeböcker
- Boken ”Mitt Oderup och Satsarp” är på gång att tryckas. Den planeras bli klar för boksläpp
den 30 maj i samband med hemvändardagen som då genomförs i Oderup.
- Arbetet med att revidera ”Östrabyboken” pågår. Nya fakta samlas in och fotografering görs.
Materialet bör kunna bli klart för tryckning i slutet av året.
§ 11
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 3 april 2019 kl. 19.00 i föreningslokalen. Marie
Malmqvist ansvarar för fikat.
§ 12
Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Christer Nilsson
Sekreterare
Justeras

Ingrid Persson

Agne Håkansson
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