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  Datum 

  2022-05-20 
 

 Styrelseprotokoll 2022-03  
Tid: 2022-05-11 

Plats: Hos Calle 

Deltagande Erling Kjellander, Ida Johnsson, Sven-Erik Eriksson, Jan Inge Jönhill, Calle 
Hansson, Tomas Wijk, Ola Nilsson  

Förhinder:  – 

 
Punkt Aktivitet 

1 
 

Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Erling Kjellander.  

2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med några tillägg att ligga till grund för mötet.  

3 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Ida Johnsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

4 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte 2022-04-06 har skickats via mejl till alla i 
styrelsen och övriga adjungerade deltagare. Protokollet godkändes för att läggas till 
handlingarna.  

5 Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor fanns.  

6 
 

Skrivelser och rapporter 
a) Årsmötet den 6 april. Årsmötet i Kyrkhuset som inleddes med visningen av 

Sven-Eriks trätavla i Johan lada var mycket välbesökt och lyckat. Efter års-
mötet berättade Jan Inge Jönhill och Ola Nilsson om en del av Sörby sock-
ens historia. 38 personer deltog. 

b)  ”Vårstädningen” den 4 maj. 16 deltog aktivt med att röja vid domarringen, 
den forna linbastun m.m. 

c) Kulturvandringen den 8 maj. Bengt Persson gav en uppskattad guidning 
på Stainabjer och vid den s.k. Bröt Anunds grav. 18 deltog. 

7 Ekonomi 
Sven-Erik rapporterade att byalaget erhållit de medel vi sökte från Sparbanksstiftel-
sen, 115.000 kr till projektor, informationsskyltar som ska placeras vid tidigare hus 
m.m. Det innebär att det nu finns 120.239 kr i kassan. Det sker ett formellt överläm-
nande av pengarna från Sparbanksstiftelsen den 17 maj i Johans lada. Hittills i år 
har byalaget 92 medlemmar, varav 74 familj och 18 singel. 

8 
 

Planering av kommande aktiviteter  
a) Möte med tidigare skollärare Arthur Göranssons sonson. Mötet blir 

hemma hos Elle onsdag 18 maj kl 16.  

b) Cykelturen 24 maj. Ida som ansvarar beskrev den planerade turen. Sam-
ling vid Kyrkhuset kl. 18. Deltagarna medtar fika.  
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Punkt Aktivitet 
c) Gökotta vid domarringen pingstafton 4 juni kl. 08.00. Deltagarna medtar 

fika. 

d) Midsommarfirande 23 juni i och vid Johans lada. Sven-Erik och Tomas 
ansvarar. 

e) Kulturgruppen och digitala kartan. Frågan hur byalaget ska gå vidare från 
testversionen av kartan (på Google drive och Google maps) med gamla hus 
i Sörby m.m. får lösas senare. Vissa uppgifter i testversionen ska revideras 
och uppdateras. Tomas tar först kontakt med Steen.  

9 Övriga frågor 
a) ”Paraplybacken”: diskussion om renovering. 

b) Diskussion ang. ansökan om vindkraftverk i Sörby: byalaget tar inte ställ-
ning. 

c) Diskussion ang. dåligt fungerande vårdcentral i Vinslöv: byalaget tar inte 
ställning. 

d) Uthyrning av byalagets stolar och bord: beslut om priset 1-25 stolar inkl. 
bord kostar 200 kr; 25-50 stolar inkl. bord kostar 300 kr. Sven-Erik ansvarar. 

e) Diskussion ang. eget Facebook-konto: byalaget skaffar inte FB-konto. 

f) Ang. historiska Sörby-kartor i stor förstoring på väggen invid trätavlan i Jo-
hans lada: Ola och Tomas tar fram några kartor till låg kostnad. 

g) Skylthållare i järn: en prototyp var klar och visades.  

10 Nästa styrelsemöte 
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 17 augusti kl. 19 hos Elle. 

11 
 

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

Vid protokollet:  
 
……………………………………………… 

 

Jan Inge Jönhill  
sekr. 
 

 

Justeras: 
 
………………………………………………. 
Erling Kjellander   
ordförande 
 
 
...…………………………………………… 
 
Ida Johnsson 

 

 


