
  
  
 SKÅRE BYALAG 

Möte: Styrelsemöte i Byahoddan            Datum: 2023-01-15 

Närvarande styrelsemedlemmar: Christer Ekström, Bengt Werner, Lars Andersson, Fredrik 
Trulsson, Ingrid Tågerup, Madelene Haensch och Alf Olsson 
Frånvarande: Katarina Ambohm och Anna-Märta Jarleklint 

1. Mötets öppnande: Ordförande Christer Ekström hälsade välkommen och förklarade 
mötet öppnat. 

2. Dagordning och justering: Föreslagen dagordning godkändes. Jämte ordförande 
justerar Bengt Werner 

3. Föregående protokoll: Förgående protokoll togs upp och godkändes. 

4. Inför mötet med den politiska ledningen 2 februari klockan 17:30 i 
församlingshemmet 

-  Inbjudan till medlemmarna går ut via email samt anslagstavlorna 
omgående. 

- Förslag på diskussionspunkter kommer att skickas ut i god tid innan mötet 
till den politiska ledningen 

5. Inför årsmötet 4 mars: 

- Förslag till verksamhetsberättelse 2022 godkändes.  
- Ekonomisk  redovisning 2022 diskuterades, med beslut om förtydligande av 

några poster i redovisningen. En stor del av kostnaderna ligger idag på el 
samt försäkringar, som därför kommer att omförhandlas alt. byta bolag. 

- Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023 fastställdes. 

6. Skåreboträffar våren 2023: 

- FN huset i Köpenhamn 18 januari inkl lunch med Pia Andersson 
- Artistisk Gymnastik/Australien i  april/maj med Janie Ahlström 
- Louisana med Christina Lundgren inkl lunch 
- Malin Drejer berättar om sitt spännande arbete inom Sjöfartsverket i Norge. 

  



7. Lägesrapport 
- Redutten: Förslag om bidrag till inhägnad (fårhage) är inskickat till 

länsstyrelsen. 
- Marina Naturreservatet: Bengt håller kontakt med Vattenverkstaden 
- Cykelvägen/Parkering: Tages upp på mötet med den politiska ledningen. 
- 511:an: Behovet av hastighetskameror tages upp på möte med Polisen  

8. Årsmötet 2023: 
- Årsmöte den 4 mars klockan 11:00 i församlingshemmet alternativt 

byahoddan beroende på antalet deltagare. 

- Kallelse skickar ut senast 4 veckor före mötet tillsammans med dagordning 
och förvaltningsberättelse. 

- Anmälan om deltagande senast 24 februari till: 
katarina.ambohm@hotmail.se 

- Revisionsberättelse skickas ut senast 10 dagar före årsmötet tillsammans 
med förslag till verksamhetsplan och valberedningens förslag. 

   

9. Mötets avslutande  

      Vid protokollet 

      Lars Andersson 

  Justeras 

       Christer Ekström/Ordf.                                                             Bengt Werner 
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