Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa byalag måndagen den 4 nov 2019.

Närvarande: Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg, Caroline Silfverberg, Werner Ivarsson, Tommy Nilsson, Erik Hopkins, Sven Malmborg och Ingemar Olsson.
P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat.
P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Caroline Silfverberg och Werner Ivarsson.
P3. Ekonomi. Dagens kassa är 67946,94.
P4. Harlösadagen 2020. Ansökan inskickad till Kultur och Fritid i Eslövs kommun. Ekonomisk uppskattning för 2020, inkomster 15000kr, sponsring från svenska kyrkan 8000kr, från egen kassa 15000kr, utgifter totalt ca 98000kr. Diskuterade nya aktiviteter såsom ponnyridning och att få polisens medverkan. Diskuterade kring olika alternativ av "dragplåster" till årets Harlösadag.
P5. After Work våren 2020. Bestämdes fredagen den 17 april kl. 18.30 och att vi skall förhöra oss om Emelie Torstensson kan stå för underhållningen.
P6. Rapport från Eslövs byaråd den 10 okt, Caj och Rolf. Omdömet är att man från kommunen tar lätt på de frågor som behandlas och kommer från byaråden. Frågor som behandlades denna gång var först och främst barnomsorgen samt hastigheterna i byarna. Nytt möte i Eslöv blir den 11 mars kl. 18.00. Förmöte är inplanerat till den 12 februari kl. 1900 i Löberöd. Förslaget om "byapeng" ligger under behandling och blir förhoppningsvis verklighet i framtiden. Storlek på byapengen är ännu oklart! 
P7. Krankesjön runt. Netto till hjärt- och lungfonden blev 2907 kr. Till nästa år, skall det skall finnas glutenfritt av korv mm. Inte bara Harlösafrågor med tanke på alla som kommer "utombys".
P8. Bligehöj. Städning och oljning av utsikts platsen blir till våren när virket torkat.
P9. Informationstavlor. Det finns 4 st. informationstavlor i Fågelriket som framtagits genom Harlösa Byalag, ARNA och Eslövs Kommun och som Harlösa Byalag har ansvaret för. Mycket av informationen är dock numera inaktuell och måste uppdateras. Det skall finnas avsatt 10000kr för uppdatering av tavlorna. Caj fick i uppdrag att ta fram förslag till uppdateringar.
P10. Möteskostnader i byahuset. Stiftelsen Harlösa Byahus har föreslagit att alla möten som sker i byahuset skall kosta 200kr. Detta gäller alla föreningar, årsmötena mm hyr man som vanligt. Avgifterna regleras en gång/år.
P11. Övriga frågor. Caj tog upp frågan om hemsidan. Hemsidan som finns i dag är inaktuell och måste uppdateras. Caj tog på sig uppgiften att hitta en lösning tillsammans med Roger Åstrand. Caj meddelade att det blir en teaterföreställning i Harlösahallen på skolan fredagen den 3 april kl. 19.00.
P12. Nästa sammanträde blir måndagen den 13 jan kl. 1830.
P13. Ordf. Caj tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Caj Lindblom, ordf.
_______________________
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