
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
 

Byträffens styrelsemöte 100816 
 
 

Närvarande: Lars-Helge Vestesson, Gerdie Ohlsson Ekstrand, Mia Persson-Fröjd och Anita 
Strand. 
Plats: Stärkan 
 

1. Byträffens ordförande Lars-Helge Vestesson förklarade styrelsemötet öppnat. 
 

2. Mia Persson-Fröjd valdes att justera dagens protokoll. 
 

3. Dagordningen för dagens styrelsemöte fastställdes. 
 

4. Föregående mötes protokoll godkändes. 
 

5. Aktiviteter sedan förra mötet: 
-     Den 10 juni var det möte med markägarna längs vandringsleden angående de problem 
som finns. Det beslutades att slopa delen Thomsabo-Bockaholm och att extra 
varningsskyltar ska sättas upp på grindarna längs övriga delen av leden. Det har sedan 
kommit klagomål på de nya skyltarna, att de strider mot allemansrätten. 
-     Midsommarfirande hölls och var soligt och trevligt. 
-     Den 18 juli arrangerades en tipsrunda. 15 vuxna och 2 barn besökte. 300 kronor i 
överskott. Rusthållargården sponsrade med priser, presentkort, totalt 450 kronor. Som tack 
för sponsringen ska Byträffens hemsida ha en länk till Rusthållargården. 
-     Lars-Helge har klippt gräs längs vandringsleden vid 2 tillfällen. 
 
6    Kommande aktiviteter: 

- Den 11 september ska kommunen ha en ”led-dag” där alla vandringslederna har en 
aktivitet. Göran Svahn ställer upp och berättar om djur och natur längs 
Edenrydsleden. Det  blir start vid Thomsabo kl 9.00.    

- Pub-kväll på Rushållargården diskuterades och beslutades att inte bestämma en Pub-
kväll. 

          -    Diskuterades om en loppisdag nästa år. 
          -    DVD med gamla bilder från Edenryd. Lars-Helge gör DVD.n klar och Bosse och     
Lars-Helge ska gå en runda och fotografera husen och gårdarna likadant som det gjordes på 
80-talet. 
 
      7     Inkomna skrivelser: 

          -    Från Skånes Hembygdsförbund. Skånska Bokmässan. Berättelser om hembygd och 
historia. 15-16 oktober i Helsingborg. 
          -    Från Sveriges Hembygdsförbund, information om ”hus med historia” samt 
”hembygdens helg” på historiska museet i Stockhom 23-24 oktober.               



          -    Från Bromölla kommun angående föreningar med ungdomsverksamhet. 
          -    Från Leif Thuresson  angående att sjunga visor. 
          -    Från Bromölla kommun angående verksamhetsbidrag (till Gerdie).  
      

8. Mötets avslutande. 

                Ordföranden, Lars-Helge Vestesson avslutade dagens möte.  
 
 
Anita Strand 
Sekreterare 
 
 
 
Lars-Helge Vestesson                                                   Mia Persson-Fröjd 
Ordförande    Justerare   
 
 
                  


