
 Protokoll fört vid styrelsemöte i Agdas stuga måndag 3 maj -10 

 

Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Bodil Broberg, Marie Karlsson, Boel Rönnblom 

och Rosemarie Wiktorsson. 

Från Vision 2020: Rolf Strandberg, Ingrid Norton Toft, Per-Ingvar Carlsson, Ingvar Forsblad 

Även: Sven Carlsson, Helene Johnsson, Eva Nilsson, Ingrid Rönnblom 

 

Nr. 1. Mötets öppnande 

Boel förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Bidragsansökan 

Bidragsansökan är gjord till Sparbanken 1826/Tyringe, på 150.000 kr för 2 st 

informationsskyltar, några mindre skyltar och en webplatsportal. Status på 

ansökan är inte helt känd, de kommer förmodligen att hålla möte i mitten av maj. 

Någon form av avstämning/uppföljning gentemot Sparbanken 1826 kommer att 

bli aktuell efter att projekt har genomförts. 

 

Nästa steg: 

Vilka placeringar av informationsskyltarna prioriteras? (Behov finns egentligen 

av ytterligare skyltar). 

Studie av aktuella platser och skyltarnas närmare placering. 

Skyltarnas närmare utformning. 

Osv. 

 

Nr. 3. Leader-bidrag 

Ska vara projekt som gagnar många. Projekten kan löpa fram till 2013. Nästa 

ansökningsdeadline i oktober (?). 

För EU-bidragen är det noga med redovisningen. Företagarna i Skyrup har 

funderat kring detta och deras förslag är att anlita Ingvar Forsblad som har sagt 

ok. Redovisning sker av utgifter och av nedlagd tid (som omräknas till pengar). 

Redovisningen görs på EU-projektet som sedan ska ingå i Byalagets 

redovisning. Man får inte påbörja ett projekt innan man ansöker om bidrag. 

 

Nr. 4. Projektförslag 

Bron vid bäcken – offert på restauration behöver då tas in. 

Cykelvägar 

 

Nr. 5. Malmövägen - cykelväg 

Brev har skickats till Vägverket, men har ännu inte skickats till kommunen.  

Per skickar som representant för styrelsen iväg brevet till kommunen. 

 

Nr. 6. Aktiviteter 2010 

Senaste information kring aktiviteter: 

 

To 13 maj kl 8.00. Gökotta i samarrangemang med Tyringe församling. 

Tipspromenad, Matterödskören underhåller. Egen fikakorg. 

 

Lö 12 juni kl 14.00. Besök hos Anna Wemlerth i Skyrup. Studiebesök och fika. 

Boel kontaktperson. 

 

Fr 25 juni kl 14.00-16.00. Midsommarfirande vid Agdas stuga. Bodil B ansvarar, 

ev kan Boel bistå. Egen fikakorg. 



 

Må 5 juli kl 19.00. Musikkväll vid Agdas stuga. Fredrik Andersson från 

Sösdalarevyn. 

 

Lö 7 augusti, sö 8 augusti eller sö 15 augusti (Festivaldax i Hässleholm 11-14 

aug). Cykelorientering/tipsrunda i trakten med avslutande grillning vid Agdas 

stuga. Anders tar fram karta och förslag på en eller två rundor (ev över 

Boahult/Grösjön). Vätskekontroll halvvägs. 

 

Sö 5 september kl 19.00. Skymningsvesper vid Agdas stuga i samarrangemang 

med Tyringe församling. Korvvagn med korv till försäljning. 

 

Sö 24 oktober kl 14.00. Äppelsöndag med magikern Lasse Williams.  

 

OBS!! Alla som har uppdrag att ta reda på / fråga meddelar Boel resultatet. 

 

Nr. 7. Kommande möten 

 

Onsdag 26 maj kl 18.00 hos Marie Karlsson (platsen bokad efter mötet). Enbart 

Byalaget. Förberedande möte för mötet 2 juni för specificering av Byalagets 

förslag kring informationsskyltar, andra skyltar osv. 

 

Onsdag 2 juni kl 18.00 tillsammans med företagarna i Skyrup, hos Folke Ljung. 

Rolf stämmer av med Folke och återkopplar till Bodil B. 

 

Nr. 8. Mötets avslutande. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Bodil Broberg 

 


