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Möte: Styrelsemöte i byahoddan Datum: 2022-05-07 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: Christer Ekström, Bengt Werner, Lars Andersson, Fredrik 
Trulsson, Anna-Märta Jarleklint, Madde Hench, Ingrid Tågerup och Alf Olsson 
Frånvarande: Katarina Ambohm 
 
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: Information om det övergripande resultatet från 

enkätundersökningen kvarstår. Möte med Vattenverkstaden är planerad till den 7 juni. 

 
4. Ekonomi: Beslut att utveckla samarbetet med Skurups Sparbank. Ny kontoplan är under 

diskussion. Målet är att kunna redovisa mer specifikt och få bättre översikt på samtliga 

kostnader och intäkter. 

 
5. Verksamhetsplan 2022:  

-  Byahoddan: Löpande underhåll och delvis byte av träfasad kommer att ske under 

maj/juni.  

 

- Flaggspelet: Underhåll kommer att ske under maj månad. (Alf 

 

- Redutten: Byalaget kommer undersöka nya möjligheter  för att se över den framtida 

skötseln. Förslag som kom upp var t.ex:  diskutera med markägaren, inhägnad med får, 

skötselplan från kommun. 

 

-Fiskemuseet: Möte kommer sättas upp med de ansvariga för muséet inför 

sommarsäsongen. Även nya guider behöver läras upp. Installation av ytterligare en 

båtmotor är på gång, samt vedklyv. 
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6. Skåreboträffar sommaren 2022: enligt nedan förslag 

  
       Maj:  Christina Lundgren guidar oss på Glyptoteket i Köpenhamn.(Ingrid) 
 

Juni: Picknick med musik mm vid Nisses damm. Inbjudan till HLR utbildning för alla.                                                                                       

på Skåre, kommer att skickas ut. (Katarina) 

Juli:          Boule mästerskapet. (Gustav) 

      Augusti:    Kräftskiva i tältet över Boulebanan (Anna Märta och Madde) 

Golf Skåre Open (Christer) 

7. Utveckling av hemsida och övriga  informationskanaler: Arbetsgrupp kommer att 

tillsättas med Jonas Malmsten som rådgivare (Christer) 

 

8. WiFi: Påpeka behovet av bättre täckning i hamnområdet. (Bengt) 

 

9. Parkering: Ärendet ligger fortsatt hos samhällsbyggnad 

 
10. Nästa Styrelsemöte 

Tisdagen den 7 juni kl. 18.30  Inkl mötet med Vattenverkstaden 

11. Mötet avslutades 

 

 
Vid protokollet 
  
Lars Andersson 

 
 
Justeras 
 
 
 
Christer Ekström/Ordf.                             Bengt Werner  


