Styrelsemöte i Wadensjö byagille 160822
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Per Magnusson, Hanna Bradley, Malin Jönsson, Karin
Ingvarsdotter, Jörgen Düberg. Saknades gjorde Mikael Winter.
§ 1. Ordförande Pia hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen fastställdes.
§ 3. Föregående protokoll: protokollet från styrelsemöte 160411 föredrogs, och lades till
handlingarna.
§ 4. Rapporter:
a. ekonomisk rapport: Saldo på kontot för närvarande 59k. Ett antal hyresavgifter för
byastugan samt bidrag till bokcirkeln har kommit in. Antal betalande medlemmar är just
nu 64 st. El och avlopp är de enda fasta avgifterna.
b. investeringar: Tidigare diskuterat förslag att köpa in och installera element på toaletten
lades på is.
c. hemsidan: Bredbandsföreningen har i år betalat avgiften till webhotellet one.com där
hemsidan numera ligger. Denna avgift om 150 kr/år får föreningen betala
fortsättningsvis. Installation av router har även den betalats av bredbandsföreningen,
liksom månadsavgift för abonnemang 138 kr/mån tills 2016 års utgång. Utvärdering
av/om abonnemanget ska behållas får utvärderas på årsmötet.
d. övriga rapporter:
*Orkla foods har skickat brev till alla kunder/kontakter och meddelat att de köpt
Anamma Foods. Verksamheten i Vadensjö fortsätter oförändrat.
*Pia har varit i kontakt med Omar El Sayed som är VD för företaget Omvida
(www.omvida.se). De har sökt om tillstånd hos socialstyrelsen för att bedriva
HVB-hem på Vadensjövägen 82. Verksamheten kommer att starta tidigast vid
årsskiftet 16/17 och rikta sig mot ungdomar 15-17 år. Hemmet kommer vara
bemannat dygnet runt och ett öppet hus kan planeras längre fram i höst.
*Anläggningsarbeten kommer att ske framför kyrkan under hösten: en ramp
kommer att anläggas längs med muren, och vissa underarbeten och reparationer
kommer göras på muren. Leif Andreasson, ansvarig för kyrkogårdarna i
Landskrona församling, har varit i kontakt med byagillet. Anläggarna kommer att
använda byastugan som personalutrymme, och som ersättning för detta kommer
de att reparera trappen till byastugan, rensa på baksidan och snygga till allén.
Per möter upp dem första arbetsdagen.

§ 5. Skrivelser: Ett tackkort har skrivits till Lions Saxtorp.
§ 6. a. Genomförda aktiviteter: 28 maj hölls den numera traditionsenliga allsången, denna gång
nere vid lekplatsen. Ett 20-tal barn och vuxna samlades och allsången leddes käckt och
handfast av Patrik och Anders Kullenberg. Stort tack för ert engagemang!
b. Kommande aktiviteter: 11 september ordnas Vadensjöloppet, till förmån för
Barndiabetesfonden.
§ 7. Övriga frågor:
Byastugans inredning diskuterades: vilka “funktioner” behövs och kan/ska något ändras
för en hemtrevligare och mer ändamålsenlig inredning?
§ 8. Nästa möte hålls 7 november kl 18.30. Per är fikaansvarig.
§ 9. Ordförande avslutade mötet.
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