
Styrelsemöte i Wadensjö byagille 170116   
 
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Per Magnusson, Hanna Bradley. Saknades gjorde Jörgen 
Düberg, Malin Jönsson, Karin Ingvarsdotter och Mikael Winter. 
 
§ 1. Ordförande Pia hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 2. Dagordningen fastställdes. 
 
§  3. Föregående protokoll: protokollet från styrelsemöte 161107 föredrogs, och lades till 
handlingarna. Mötet konstaterade att protokoll från styrelsemöte 160822 fortfarande saknas. 
Sekreterare Hanna åtog sig att skyndsamt lösa detta. 
 
§  4. Rapporter: 

a. ekonomisk rapport: I samband med bredbandsföreningens avvecklande kommer dess 
kassa att överföras till byaföreningen. (De medlemmar i bredbandsföreningen som gör 
anspråk på sin andel kommer att få tillbaka denna) 

b. investeringar: från överskottet av glöggprovarkvällen har Liza köpt in vita och blå dukar 
till byastugan. 

c. hemsidan: Uppdateras löpande. Per efterfrågar bilder från luciafirandet! 
d. övriga rapporter: inga rapporter. 

  
§  5. Skrivelser: Pia mailar Leif vid Landskrona församling och tackar för arbetet de gjort på och 
kring byastugan. Pia kollar också med Jörgen om eventuell skrivelse ska göras till Lions 
angående deras årliga bidrag till byagillet. 
 
§ 6. a. Genomförda aktiviteter: 8 november berättade Knut Nordstrand om den gamla 
lanthandeln i Vadensjö. Ett uppskattat och välbesökt arrangemang. 18 november hölls 
glöggprovning med varm förtäring efteråt. Både dryck och mat värmde gott i novemberrusket 
och arrangemanget besöktes av över 20 gäster. 18 december hölls traditionsenligt luciafirande 
med luciatåg i kyrkan av barn från byn. Därefter fika i byastugan. Stort tack till Patrik Kullenberg 
som även detta år hållt i övningar och samordning av luciafirandet. Tack också till Pia och Calle 
som ordnade med fika. 
 
b. Kommande aktiviteter: Årsmöte, förslag 12 mars. Kallelse till detta måste ut senast vecka 8. 
 
 
 



§ 7. Övriga frågor: 
*Leif vill visa hur man skriver ut fakturor för medlemsavgiften så att styrelsen kan överta 
denna uppgift.  
*Bredbandsföreningen är nu avvecklad: på årsmötet ska diskuteras ur vi gör med 
internetabonnemanget till byastugan. 
*förslag på aktivitet i samband med årsmötet? 

 
§  8. Nästa möte blir årsmötet som förslagsvis hålls 13 mars. 
 
§  9. Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: Hanna Bradley Ordförande: Pia Nilsson 


