
Wadensjö Byagille

Protokoll Styrelsemöte 2020-10-12
Närvarande: Pia Nilsson, Maria Roos, Eva Klang, Malin Jönsson, Jörgen Dûberg, Cecilia Nordin 
Persson, Per Magnuson
Frånvarande:

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Pia hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Genomgicks av mötesdeltagarna och godkändes. Mejlas till Per för utlägg på hemsidan.

§ 4 Rapporter
A) Från kassören
Jörgen rapporterar att vi har ca 97 700 i kassan.
Swish kostar inget för föreningen att skaffa eller inneha. Vid användning tillkommer en avgift om 
2:-/transaktion. Den avgiften får användare/inbetalare stå för. Maria sätter samman en kort info om
detta för ev kommande bruk av Swish. Styrelsen beslutar att ge Jörgen i uppdrag att skaffa Swish
till föreningen.
B) Investeringar
Förelåg ej
C) Hemsidan
Per rapporterar att det inte är så mycket just nu. Lagt in bilder från Wadensjö loppet och de fick in
15 000 till barndiabetsfonen, jätteroligt. Per har även lagt in resultatet från VM/Vadensjö
mästerskap i golf. 
D) Övriga rapporter
Pia rapporterar om de kontakter hon haft med
Polisen - om fortkörning i vår by, polisen vet om det och tar det med ansvarig polis för
fartkontroller och tar upp på möte med kommunen i november.
En kommunikatör i Landskrona kommun om Vadensjövägens skick, cykelväg, asfaltering och
fartbegränsning.
Torkild Strandberg – för att påminna om vår fina by och tar upp byastugans renovering, asfaltering,
buss, farthållning.
Härslövs byaförening – sökt kontakt för att ha ett samarbete mellan byarna med tex aktiviteter och
annat.
Malin har haft kontakt med Svanholms glas angående byastugans fönster.  Enligt honom så är det
fukt i väggarna som behöver åtgärdas innan vi gör något med fönstren. Förslag att få hit en
besiktningsman som är kunnig inom bygg och gamla hus/fastigheter. Kanske kan
försäkringsbolaget hjälpa oss? Taket ska vara lagat så det bör inte var därifrån fukten kommer. Eva
tar hit en avfuktare de har hemma och ser om det kan förbättra läget, hon får en nyckel av Per för att
kunna komma in.

§ 5 Skrivelser
Förelåg ej

§ 6 Aktiviteter
A) genomförda
Vadensjöloppet 6/9 – drog in 15 000 till Barndiabetesfonen



VM- Vadensjö Mästerskapet i Golf

B) kommande
Kransbindning 22/11
Tända upp i byn på Allhelgona
Glöggprovning
Lucia med utomhusfika
Information kommer ut inom kort

Vi samlar på oss förslag för att kunna göra en rad aktiviteter/stationer framöver på olika 
aktivitetsdagar i Vadensjö så att vi ska kunna samla in pengar till renovering av Byastugan.   Det 
kan vara hästridning, åka traktor, hushistorier, odlingstips för hemmaträdgård, titta på bikupor, 
hjortarna i Vadensjö, Rönneberga historia, det här odlar bonden mm mm.  Alla förslag beaktas.

§ 7 Övriga frågor
Pia gick igenom våra nycklar till Byastugan, vem har vad.

§ 8 Nästa möte
Måndag 30/11 kl 18.00, Jörgen tar med fika.

§ 9 Mötet avslutas
Ordförande Pia tackar alla för engagemang och deltagande och förklarar mötet för avslutat

Vid protokollet Justeras

________________________________ __________________________________
Maria Roos, sekreterare Pia Nilsson, Ordförande


