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Punkt Aktivitet 

  
1 
 

 

Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Erling Kjellander, som hälsade de närvarande väl-
komna. 

2 Mötets utlysande 
Detta extra styrelsemöte utlystes efter beslut taget vid dialog mellan samtliga styrel-
semedlemmar (beslut per capsulam). Mötets utlysande godkändes.  
 

3 Godkännande av dagordningen 
Den utsända och förelagda dagordningen godkändes att ligga till grund för kvällens 
möte.  

4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Yvonne Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

5 Genomgång av föregående protokoll 
Jan Inge läste upp protokoll från föregående styrelsemöte. Protokollet från styrel-
semötet godkändes för att läggas till handlingarna. 

6 
 
 
 

Skrivelser och rapporter 
• Sockenvandringen sönd. 22 september skedde i vackert höstväder. Först 

samlades deltagarna på gården Gränsbo. Därifrån tog vi oss till domarringen. 
Sedan åkte vi till Brännarna för att fika. Efter det gjorde vi ett litet stopp för att 
titta på en fossil åker, ett fornminne (från stenåldern eller bronsåldern). Vi avslu-
tade dagen med en kort vandring till Sörbys enda kända älvkvarn. Lars Erik 
Olofsson och Steen Helweg-Andersen berättade och guidade utmärkt. Steen 
höll också i arrangemanget. Tyvärr var det endast 13 deltagare på arrange-
manget. 

• Diskuterades om röjning av träd och buskar som annars riskera att skada do-
marringen. Markägaren har kontaktats. Beslöts att också ta kontakt med läns-
museet i Kristianstad. – Diskuterades vidare om möjligheten att rengöra och 
märka upp älvkvarnen. 

7 Ekonomi 
Sven-Erik rapporterade att vi i år har 103 medlemskort, varav 88 familj och 15 
singel. I kassan 3539,- 
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Punkt Aktivitet 
  

8 Planering av kommande aktiviteter  

• Tomten vid Hultastenen d. 23 december. Ida och Calle ansvarar. 

• Årsmötet d. 4 mars 2020. Beslutades om praktiska ting. Fika efter mö-
tet ordnas av Sven-Erik. Det blir hembakat av Tyra Mattson liksom tidi-
gare. Roland Kjellander har anlitats som föreläsare efter årsmötet och 
denna gång kommer han att tala och visa bilder från en resa med in-
landsbanan.  

• Preliminär planering för 2020. Återkommande och nya aktiviteter dis-
kuterades. 

9 
 

Övriga frågor  
• Sven-Erik informerade om att byalagets bankkonto måste ändras p.g.a. 

ändrade regler från skatteverket.  
• Beslöts att sälja det stora tältet då vi inte längre har användning för det. 
• Beslöts att Jan Inge tar över som ansvarig för hemsidan från Yvonne. 

Yvonne har varit ansvarig och lagt ner mycket tid på hemsidan sedan vi 
började med den.  

10 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls den 4 februari 2020 kl. 19 hos Ida Johnsson. 

11 
 

Mötet avslutades 
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. Styrelsen tackar 
också Calle och Kerstin Hansson för den goda fikan efter mötet.  
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