
Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag tisdagen den 16 april 2019.

Närvarande: Caj, Mårten, Werner, Sven, Carolineoch Tommy.
P1.   Ordf hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

P2.  Att justera dagens protokoll utsågs Sven och Werner.

P3. Ekonomi:
Dagens kassa är 123310:22 kronor. Harlösa byalag har i dag 204 medlemmar. Caj tar fram ett nytt medlemsregister som underlättar uppföljningen av medlemmar. Caj kommer att påminna tidigare medlemmar som glömt betala årets medlemsskap.
P4. Utbildning:
Miljö och samhällsbyggnadstjänstenämndens tjänstemän Dave Borg och Ase Henriksson kommer till byahust i morron 17 april kl 1300 för att diskutera Harlösa frågor. Caj kommer från byalaget, vägföreningen kommer att medverka samt Rolf från stiftelsen.
P5. Valborg:
Caj beställer godis på Primören. Caroline ansvarar för högtalare. Sven ansvarar för vagn.
P6. Harlösadagen:
Tillståndet från länsstyrelsen har kommit. Sven får i uppgift att informera alla de som kör i paraden. Kontraktet med TopCats är klart. Caroline och Caj skall planera var alla tälten skall stå i parken för vildsvinsservering mm. Nu finns en A3 kopiater i byahuset, från och med nu kostar kopieringen en krona per kopia. Byalaget och stiftelsen har köpt kopiatern tillsammans. Caj fick i uppdrag att införskaffa ett tält 8+4 meter till vildsvinsserveringen. För information finns i dag två st balvagnar men det är behov av ytterligare två st, Werner får i upprag att försöka skaffa ytterligare två st. Caj fick i uppdrag att ordna en kör som uppträder på torget kl 1200--1230. Werner och Caj fick i uppgift att införskaffa 3 st stora skyltar i Eslöv som skall vara vid infarterna och hälsa alla välkona. Rotary kommer inte att ha någon prisutdelning detta året.
P7. After work.
Sven meddelade att vid senaste after work kom55 st. Till nästa after work är Petra kvist inplanerad. 
P8. Rapport.
Caj rapporterade från Byarådsmötet i Eslöv den 21 mars. Nästa byarådsmöte blir den 10 okt i Eslöv.
P9. Nästa sammanträde.
Nästa byalagssammaträde blir tisdagen den 14 maj kl 1830. (Harlösadagssammanträde tisdagen den 7 och 27 maj).
P10.Ordf tackade för visat sammanträde och föklarade sammanträdet för avslutat.

Justeras: Werner Ivarsson                                Sven Malmborg

Vid protokollet: Mårten Myrkrans





