Styrelsemöte i Wadensjö byagille 160411
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Per Magnusson, Hanna Bradley, Mikael Winter, Malin Jönsson,
Karin Ingvarsdotter Saknades gjorde Jörgen Düberg.
§ 1. Ordförande Pia hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen fastställdes.
§ 3. Föregående protokoll: protokollet från det konstituerande mötet 160212 föredrogs, och
lades till handlingarna.
§ 4. Rapporter:
a. ekonomisk rapport: ingen.
b. investeringar: inga investeringar har gjorts, men förslag på att köpa ett element till
toaletten diskuterades. Per pratar med Hanna-Kerstin om vad som ev är bestämt och
Pia drar i sina kontakter (!) med ev elektriker.
c. hemsidan: domännamnet vadensjo.se ägs av bredbandsföreningen som ska läggas ner
då förvaltandet av fibernätet övergår Landskrona energi. Byagillet tar över domännamnet. Sidan
ligger nu på kommunens server men måste flyttas. Per har hittat ett webhotell: one.com dit
sidan och domännamnet registreras och flyttas.
Hanna ska se till att det på byns facebooksida finns en länk till hemsidan.
d. övriga rapporter: Asmundtorps byalag har hört av sig och vill ha någon sorts utbyte
styrelser emellan. Pia håller kontakt.
Bidraget som Lions skänker till byagillet om 5000 kr kommer att överräckas i Asmundtorps kyrka
den 17 april. Pia är där och tar emot.
§ 5. Skrivelser: inga skrivelser har inkommit.
§ 6. a. Genomförda aktiviteter: På skärtorsdagen hölls påsklekar vid byastugan, vilket var
uppskattat som alltid. Tack till Pia som även i år arrangerade så fint!. Städdagen drog i år ca 30
snabba städplockare som efter väl förrättat värv bjöds soppa och pannkakor på gröningen
bakom Winters. Tack till alla som gjorde vår by ren och fin, och tack till Mikael och Karina som
ordnade med bespisningen!

b. Kommande aktiviteter: allsång 28 maj, bokcirkeln rullar på under hela sommaren. Malin ska
undersöka om Vadensjös bybor kan få tillgång till Härslövsbadet. Karin arbetar på att även
denna höst ordna ett vadensjö motionslopp.
§ 7. Övriga frågor:
a. På fredag, 15 april, samlas de som har möjlighet hemma hos Hanna-Kerstin för att resa
och inspektera byagillets tält. Är det i användbart skicka? Kan det repareras?
b. En fastighet i byn har sålts och byggts om för att fungera som HVB-hem, vilket nu även
blivit godkänt av kommunen. Styrelsen försöker få kontakt med föreståndaren för det
blivande hemmet för att få mer information om verksamheten samt för att presentera
byagillet.
§ 8. Nästa möte hålls 30 maj kl 18.30.
§ 9. Ordförande avslutade mötet.
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