Protokoll fört vid Farhults Byaförenings styrelsemöte 2019-11-10
Plats: Hos Inger Heidne
Närvarande:
Inger Heidne, Katarina Nilsson, Caroline Lindman, Louise Krabbe, Ewa Wictor, Hans
Hansson, Tommy Johannesson och Staffan Kappelin.

1.

Mötet öppnas
Katarina Nilsson förklarade styrelsemötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

3.

Val av justerare
Caroline valdes till justerare.

4.

Föregående protokoll
Punkter från föregående protokoll gicks igenom.

5.

Kassarapport
Inger presenterade föreningens ekonomi. Den är god.

6.

Kommande aktiviteter
a) Höganäs Energi
Katarina kontaktar Höganäs Energi och försöker få ett möte tillstånd i Möllehuset
antingen den 15 eller 16 januari 2020. Katarina återkommer via mail.
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b) Påskpromenad
Det blir tipsrunda den 12 april med både barn och vuxenfrågor. Vi kommer att
diskutera mer om detta under nästa möte.

c) Valborg
Vi behöver inte längre söka brandtillstånd för Valborgsmässoelden.
Louise undersöker kandidater för körsång och tal. Katarina har också en person hon
kan fråga gällande vårtalet. Förslag om att kören har facklor i handen och tågar fram
mot bålet för att tända det på rätt klockslag diskuterades för att få det lite festligt.
Mer detaljer tar vi under nästa möte.

d) Midsommar
Planerar detta under nästa möte.

7.

Övrigt
a) Hemsidan. Tommy som arbetar med hemsidan presenterade sina tankar kring
hur han vill göra om den och göra den mer lättarbetad och överskådlig. Han vill
bl.a. lägga in en ”drag och släpp” funktion som gör det lättare att lägga in bilder
och protokoll. Tommy får återkomma under våren och berätta hur arbetet gått.
b) Boulebana. Vi pratade om att ha lite mer aktiviterer kring boulebanan och spel
med andra föreningar i trakten. Katarina kontaktar Tre byar, som idag har en
bouleförening om att ha ett spelutbyte.
c) Blomster- och fågelvandring. Louise har varit i kontakt med Gunvor
Andersson, men ännu inte med Ulrik Alm. Nya kontakter tas under våren för att
planera in dessa aktiviteter.
d) Lista om uthyrning. Katarina lämnar en medlemslista till Inger. Här kan vi se
om personer är medlemmar, som lånar utrustning av föreningen.
e) Ost- och vinprovning. Katarina har en kontakt i Ingelsträde som anordnar ost
och vinprovning. Katarina återkommer när hon förhört sig om detta.
f) Väg 112. Här finns tre farliga korsningar utmed väg 112, där det förekommit
dödsolyckor. Byaföreningen vill nu lämna en skrivelse till Trafikverket för att
bl.a. sänka hastigheten vid dessa överfarter. Tanken är att få boende i området
att skriva på en lista kring detta samt att bifoga skrivelsen. Tommy lovade att
formulera en skrivelse inför nästa möte.
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8.

Nästa möte
Katarina tackade för mötet och förklarade det avslutat.
Nästa möte blir hemma hos Inger söndagen den 8 mars 2020 kl.10.00.

Farhult 2019-11-10

Vid protokollet:

Ordförande:

______________________________
Staffan Kappelin

_________________________
Katarina Nilsson

Justerare:
______________________________
Caroline Lindman
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