
SKÅRE BYALAG 
MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte 17/6 

Närvarande: Alf Olsson, Christer Ekström, Agneta Renström, Bengt Werner, Lars Andersson, Fredrik 

Trulsson och Katarina Ambohm 

Mötets öppnande 

Ordförande Christer Ekström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

Dagordning och justering 

Föreslagen dagordning godkändes. Jämte ordförande justerar Bengt Werner och Agneta Renström protokollet. 

Årsmöte 2021 

Styrelsen diskuterade de motioner som togs upp på årsmötet samt erfarenheter därifrån. Rekorddeltagande på 

årsmötet med en uppslutning på ca 55 personer. Det påvisar ett fint engagemang från Skåreborna som månar 

om sin by. Trots delade åsikter i en del frågor vid årsmötet, har sittande styrelse alltid haft fullt förtroende 

för ordförande. 

Beslut 

Styrelsen enas om att arbeta för att förbättra kommunikationen, både den interna och den externa. Styrelsen 
beslöt att ge ordföranden fullmakt  att fatta beslut på belopp som understiger 1000 sek Styrelsebeslut om att 

använda Mikael Walls film om Skåre för att slå ett slag för läget.

Övrigt 

Sommarbrev: Sommarbrevet ska bl.a. innehålla information om Baddäcket, midsommarfirandet och Skåre 
Boule Open (27/6). Andra aktiviteter på gång är picknick vid Nisses damm (16/7 ), vattenverkstaden (5-6/8), 
samt golf (13/8).

Anslagstavlan och brevlådetavlorna: information om midsommar och boule ska snarast sättas upp på 
anslagstavlorna. 

Skåreboträffar: om restriktionerna tillåter kommer dessa återupptas i slutet av augusti/början på september. 

Följande förslag på träffar planeras: besök på Tomatodlingen i Trelleborg, Bryggeriet i Böste, vandringstur i 

våtmarkerna kring Grönby med pizza på Grönby gårdsslakteri och fika på Hällåkra, samt föredrag och sång 
av Tommy Juth "Från brandman till operasångare" i Maglarps församlingshem.

Midsommar: pga. fortsatta restriktioner blir det inte heller i år något traditionellt midsommarfirande. Stången 

kommer dock att kläs och resas och alla är välkomna att fira midsommar med en picknick i det gröna. Viktigt 

att fortsatt hålla avstånd ! Eventuellt blir det musik av det enklare slaget. Christer undersöker möjligheten att 

låna en högtalare och mikrofon av Håkan Hansson. 

Sjösättningsrampen: förslag på att anlägga en låst bom för att förhindra båttrailers, samt underlätta 

parkeringssituationen. Ordförande kontaktar Marja i frågan. 

Larm-appen: efter en incident i hamnen i juni uppmanas alla bybor att ladda ner och aktivt använda larm-

appen Coyards 



Vid protokollet: 

Katarina Ambohm  
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