
Styrelsemöte i Wadensjö byagille 180226   
 
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Per Magnusson, Malin Jönsson, Jörgen Düberg, Hanna 
Bradley. Saknades gjorde Karin Ingvarsdotter och Mikael Winter. 
 
§ 1. Ordförande Pia hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 2. Dagordningen fastställdes. 
 
§  3. Föregående protokoll: protokollet från styrelsemöte 180115 föredrogs, och lades till 
handlingarna.  
 
§  4. Rapporter: 

a. ekonomisk rapport:  
Jörgen föredrog kort årsredovisningen för 2017. Den redovisas i sin helhet vid årsmötet den 11 
mars. Sen redogjorde Jörgen för mötet med Länsförsäkringar den 29e januari. ny kostnad för 
försäkring av byastugan blir 5237 kr från och med 2019. Den försäkring som byastugan har haft 
har inte varit heltäckande, och styrelsen valde därför denna försäkring redan för 2018. 
 
 

b. investeringar:  
Brandskydd i form av brandsläckare, brandfilt och brandvarnare är nu införskaffade. kostnad 
1425 kr. Ett nytt stuprör har också införskaffats, kostnad 313 kr. 
 

c. hemsidan:  
Uppdateras löpande. Pia och Per lägger ut dagordning för årsmötet och verksamhetsberättelse 
för 2017. 
 

d. övriga rapporter: 
Pias skrivelse till kommunen angående en busslinje i vadensjö har besvarats från 
Stadsmiljöchef Tora Broberg. Frågan om bussförbindelser i byarna kring Landskrona ska 
diskuteras i trepartssamtal under våren. Vi bestämde att Malin kontaktar Magnus Arvidsson på 
HD och Pia bevakar kontakten med Tora. 
  
§  5. Skrivelser: 
Inga skrivelser. 
 
 



§ 6. a. Genomförda aktiviteter:  
Filmvisningen 23 januari blev inställd på grund av litet intresse. Bokcirkeln fortgår med träff varje 
månad. 
b. Kommande aktiviteter:11 mars kl 15 årsmöte. Aktivitetsrådet har nyligen haft möte inför 
våren. 
 
 
§ 7. Övriga frågor:  
*Bemanningen i styrelse och aktivitetsråd diskuterades.  
*Pia har undersökt vad som krävs för att kunna söka till Bygglov -tänk om de skulle kunna 
hjälpa oss med en renovering av byastugan! Det måste göras en film att skicka in. vi lyfter 
frågan på årsmötet.  
*Inför årsmötet: Hanna och Pia fixar fika.  
*varje aktivitet ska redovisas separat till kassören. Flytta inte pengar mellan aktiviteter. 
 
§  8. Nästa möte är årsmötet som hålls 11 mars kl 15. 
 
§  9. Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: Hanna Bradley Ordförande: Pia Nilsson 


