Styrelsemöte Ingelsträde bygdeförening
5 november 2018 Mötesprotokoll
Närvarande: Eva Bengtsson, Katarina Cronberg, Olof Green, Olof Hansson, Marie Hjärne, Cecilia
Melldén, Johanna Persson, Sven-Gunnar Trulsson

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen. Mötet förklarades öppnat och
dagordningen godkändes.
2. Val av ordförande av mötet. Till ordförande av mötet valdes Olof Green.
3. Val av sekreterare och justerare av mötet. Till sekreterare valdes Johanna Persson och
till justerare Sven-Gunnar Trulsson.
4. Förgående protokoll. Förgående protokoll saknas och hänskjutes därmed till nästa
möte. Vi kommer från och med nu även att publicera samtliga protokoll på hemsidan så
att alla i byn kan ta del av dessa.
5. Skrivelser och rapporter. Vi har ansökt om bidrag från kommunen, ansökan skulle
vara inne senast 30 oktober och ansökan var inne i tid. Förhandling om nytt el-avtal.
Olika föreningar i kommunen förhandlar gemensamt om ett bättre elavtal för
medlemmar. Avtalet gäller från 2019. Vi skickar ett mail att vi är intresserade av avtalet
men vi har ingen representant som aktivt kommer vara delaktig i förhandlingarna.
”Höganäs översiktsplan 2035”. Vi har fått en översiktsplan skickad till oss men det står
inget direkt om Ingelsträde. Finns det intresse går den att beskåda på stadskontoret.
Sven-Gunnar Trulsson kommer att skicka en skrivelse till kommunen angående bättre
bussförbindelse till/från Höganäs. Vi kommer att föreslå att den lokala bussen i Höganäs
ska köra via Ingelsträde så att det inte nödvändigtvis är Skånetrafikens linjerade trafik.
Sven-Gunnar kommer även att ta upp vår önskan att få cykelbanan upplyst.
6. Ekonomi:
Swedbank
Swedbank
Plus Giro
Kassa
Totalt

20 863 SEK
699 SEK
28 849 SEK
1 912 SEK
52 323 SEK

7. Föreläsningen den 15/11 av Ulrik Alm. Vem kan ställa upp och vad bjuder vi på? Vem
ordnar? Behöver han någon utrustning? Sven-Gunnar, Eva, Katarina, Olof G och Olof H
träffas 18:30 för att ställa i ordning och förbereda. Vi bjuder på frukt och must. Olof G
frågar Kristin om hon kan ordna från Ica. Marie ordnar med blommor. Sven-Gunnar
frågar Ulrik angående utrustning.
8. Adventslördagens utformning. Vi sätter upp stjärnor i fönsterna, granen på gården.
Pyssel, fika med mera. Vem kan denna eftermiddag? Lördagen 1/12 kl 14:00. Katarina,
Olof G, Sven-Gunnar, ev Eva kan vara där. Träffas 13:30 för att ställa i ordning. Pyssel;
dekorera pepparkakor och nejlikor i apelsiner. Fika; glögg, lussekatter och pepparkakor.
Olof G frågar Kristin om hon kan handla det som behövs till pyssel och fika. Det
kommer att vara öppet för alla men vi har en burk framme där man som icke medlem
kan ge en slant om man önskar. Vi kommer även att dela ut marschaller till alla att tända
på adventssöndagarna.
9. Övriga frågor Eva Bengtsson kommer att kontakta Soini angående att hålla en
föreläsning om Civilförsvaret i början av 2019. Olof Hansson kontaktar kommunen om
att byta dörr och lås till skolan. Förslag på att kunna spela bordtennis, diskuteras mer vid
nästa möte. Vid nästa möte kommer det även att diskuteras om vi ska ha en studiecirkel
om historia.
10. Nästa utskick Vecka 45. Ska innehålla information om föreläsning, adventspyssel,
föreläsningar inför nästa år – någon som har förslag? I början av 2019 ska vi ha ett
dedikerat utskick om vad föreningen har gjort/kommer att göra och locka fler att bli
medlemmar.
11. Nästa möte 14 januari kl 19:00
12. Mötet avslutas Mötet förklaras avslutat av ordförande.
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