
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
 

Byträffens styrelsemöte 101005 
 
 
 

Närvarande: Lars-Helge Vestesson, Margareta Goldman, Henrik Goldman, Eva Svensson, 
Gerdie Ohlsson Ekstrand, Mia Persson-Fröjd och Anita Strand. 
 
Plats: Lars-Helge Vestessons hus. 
 

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

2. Henrik Goldman valdes att justera dagens protokoll. 
 

3. Dagordningen för dagens styrelsemöte utökades med 2 kommande aktiviteter.  
 

4. Föregående mötes protokoll godkändes. 
 

5. Aktiviteter sedan förra mötet: 
-     Den 11 september arrangerade kommunen en ”led-dag” där det hölls en aktivitet på 
varje led. I Edenryd ledde Göran Svahn en uppskattad vandring längs kustleden. Ca 22 
besökare. 
-     Lars-Helge har klippt gräs längs vandringsleden vid 1 tillfälle. Reparation av en stätta 
och uppriktning av en del stolpar har han också gjort. 
 
6    Kommande aktiviteter: 

- Den 19 oktober kl 18.30 står Edenryds Byträff som värd för ett kretsmöte. Frågan 
om detta har kommit från Jan Olofsson, Skånes Hembygdsförbund. Närvarande från 
Byträffen är Lars-Helge, Eva, Mia och Anita och eventuellt flera från styrelsen. Vad 
som tas upp är ”Hur vill vi utveckla vår förening i framtiden” samt ”Digital 
Hembygdsbok” och ”Upphovsrätten”. 

          -    Lars-Helge och Bosse ska gå en runda och fotografera husen och gårdarna, likadant 
               som det gjordes på 80-talet. 
          -    Lars-Helge arbetar med DVD.n och efter nuvarande mötet tittar vi på den. 
          -   Angående leden mellan Kustleden och Lilla Kungsleden ska stolpar sättas in. Lars- 
              Helge gör det efter att få veta platserna för stolparna. 
          -   Luciafirandet blir den 11 december i Stärkan. Sofie, Linda och Hanna kan träna  
              barnen. Eva och Margareta ordnar med tomtebesöket och godisen.               
  
      7     Inkomna skrivelser: 
          -    Från Sveriges Hembygdsförbund. Bygd och natur. 
          -    Från Sveriges Hembygdsförbund: Hus med historia 2011. Blankett för bidrags- 
               ansökan.               



          -    Inbjudan till regionala museidagar i Helsingborg, 28, 29 oktober.  
      

8. Övrigt. 
- Gerdie informerar om att hon varit på en träff angående bidragsansökan. Besked 

angående bidragen får vi veta efter nämndens möte om bidragen den 20 oktober. 
 

       9.      Mötets avslutande. 
 
Ordföranden, Lars-Helge Vestesson avslutade dagens möte.  
      
   

 
 
Anita Strand 
Sekreterare 
 
 
 
Lars-Helge Vestesson                                                   Henrik Goldman 
Ordförande    Justerare   
 
 
                  


