Styrelsemöte i Wadensjö byagille 180116
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Per Magnusson, Malin Jönsson, Jörgen Düberg, Hanna
Bradley. Saknades gjorde Karin Ingvarsdotter och Mikael Winter.
§ 1. Ordförande Pia hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen fastställdes.
§ 3. Föregående protokoll: protokollet från styrelsemöte 171106 föredrogs, och lades till
handlingarna.
§ 4. Rapporter:
a. ekonomisk rapport:
prognos för 2017 är att föreningen går knappt 2000 kr back jämfört med 2016. Detta på grund
av färre betalande medlemmar och färre uthyrningar av byastugan under 2017. Enligt beslut vid
föregående årsmöte höjs medlemsavgifterna från 2018 till 300 kr för familjehushåll och 150 kr
för ensamhushåll.
Information angående brandolyckan och dess efterverkningar: Strax före lucia stöptes ljus i
byastugan. Stearin tog eld på spisen och fläkten ovanför tog fyr. Elden kunde snabbt släckas
och inga personskador skedde. Fläkten blev helt förstörd och tak och väggar i framförallt kök
och hall blev kraftigt sotade. Byagillets försäkring täcker återställande med en självrisk på 4000
kr. I nuläget är köket tömt, allt sot bortstädat men ny fläkt ej ännu på plats.
Måndagen den 29e januari kommer en representant från länsförsäkringar och går igenom
byastugan, brandskydd mm. för uppdatering av nuvarande försäkring. Jörgen möter denne.
b. investeringar:
brandskyddsutrustning i form av brandfilt, ytterligare brandsläckare och brandvarnare ska köpas
in. Jörgen kollar med länsförsäkringar i samband med deras besök.
Fasaden på byastugan behöver göras vid. Vi tänker alla till på eventuella kontakter som kan
hjälpa oss med detta. Pia och Hanna gör ett upprop till hemsidan och sociala medier.
c. hemsidan:
Uppdateras löpande.

d. övriga rapporter:
Pia har varit i kontakt med Landskrona kommun (hänvisad av skånetrafiken) angående
busslinjerna. Hon lovades svar i fredags. Svar har ännu inte inkommit.

§ 5. Skrivelser:
Lions har önskats god fortsättning och tack för hyra/bidrag till byagillet.
Pia gör en skrivelse till Omvida med fortsatt kontakt som syfte samt erbjudande om att
medverka vid årsmötet.
§ 6. a. Genomförda aktiviteter:
Glöggprovningen lockade ett knappt 30-tal deltagare. Luciafirande har också hållits, med ett
10-tal barn som medverkande under Patrik kullenbergs ledning. Bokcirkeln fortgår med träff
varje månad.
b. Kommande aktiviteter:23 januari, filmvisning med bokcirkeln. 11 mars årsmöte. OBS! ändrat
datum!!!

§ 7. Övriga frågor: Christer Olsson har varit snäll och fäst upp luftvärmepumpen som hängt på
sniskan på utsidan/baksidan. Per kollar med Christer vad han vill ha i ersättning. Vi tackar
Christer för tid och engagemang!
§ 8. Nästa möte hålls 26 februari kl 18:30.
§ 9. Ordförande avslutade mötet.
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