
Protokoll Byträffens styrelsemöte 090113 
 
Närvarande, helt eller delvis: Lars-Helge Vestesson, Therese Andersson, Sofi Lindahl, Gerdie 
Ekstrand, Eva Svensson, Margareta Goldman och Mia Persson  
 
Plats: Stärkan 
 
1. Dagens ordförande Sofi Lindahl förklarade mötet öppnat. 
 
2. Lars-Helge Vestesson valdes till sekreterare. 
 
3. Aktiviteter sedan förra mötet: 
 
 Lucia blev ett uppskattat arrangemang. Många besökare. 
 
 Resan till Aquakul ställdes in p.g.a för litet intresse. 
 

Lars-Helge har varit i Degeberga hembygdsgård, på en information om 
bygdeband.  
Det är företaget genline som har en ny tjänst i samarbete hembygdsföreningarna. 
Föreningarna kan lägga upp sina arkiv i digital form. 
Mer information finns på www.bygdeband.se  
För närvarande finns det nog ingen i byträffen som är intresserad att ansluta sig. 

 
4. Kommande aktiviteter: 

Det är svårt att hitta aktiviteter som kan dra folk, och helst ge lite inkomster till 
föreningen: Men det finns några förslag.  

• Scanning av gamla bilder, för att sedan sammanställa dem på en CD som 
eventuellt kan säljas. Man har haft en sådan dag på Ivö och det drog 
mycket folk. 

• Utfärd någonstans, i samarbete med IOGT.    
• Musik i stärkan. Gruppen ”Briggen tre bröder” 
• Cykling med ”bytrampen” och promenader.  

 
5. Nästa styrelsemöte. Årsmöte. 
 22 februari 16:00  Lars-Helge fixar fika. 
 
6. Övrigt. 
 Gerdie har satt en ny bok i ” bokhyllan” i stärkan. ”skånsk läkekonst”. 
  

Hembygdsförbundet arrangerar en kurs ”Hembygdsarbete förr och nu”. 
 
Byträffen har fått bidrag av kommunen. 4000:- 
 
Mia informerade om ett EU-projekt, ”Vägledning ut i naturen”.  
Det skall bli en upprustning och dokumentering av de vandringsleder som finns.  
Man får bidrag per arbetad timme.  
Edenryds kustled skulle behöva märkas upp bättre.  
 



Gerdie har önskemål att vi går över till plusgiro, som man sköter via internet. 
Det skulle förenkla ekonomihanteringen. 
Beslut tas på årsmötet. Ansökan skrivs under av firmatecknarna som är Gerdie 
och Anita.  
 

  
6. Mötesprotokoll 

Margareta valdes att justera protokollet. 
   
 
 
Lars-Helge Vestesson 
Sekreterare 
 
Sofi Lindahl    Margareta Goldman 
Ordf    Justerare 
  
 
 
 
  


