Protokoll 20091
Syfte:
Datum:
Plats:

Årsstämma
20090524
Hemma hos fam. Lindqvist

Närvarande: Björn Lindqvist
Susanne Lindqvist
Jörgen Linde
Elna Linde
Pierre Winge
Harry Korman

Sven Svensson
Inger Oxing
Carsten Nilsson

1. Mötets öppnande
Byalagets sekreterare Carsten Nilsson öppnade mötet och hälsade de
närvarande välkomna.
2. Val av ordförande för mötet
Som ordförande för mötet utsågs Carsten Nilsson
3. Val av sekreterare för mötet
Som sekreterare för mötet utsågs Carsten Nilsson
4. Val av rösträknare och justeringsmän
Som rösträknare och justeringsmän utsågs Sven Svensson och Björn
Lindqvist.
5. Fastställande av dagordning
Föregående års protokoll användes som dagordning.
6. Val av nya ledamöter och funktionärer
Sittande ordförande Anders Nymansson har flyttat från byn och lämnar sin
post. Till ny ordförande för Byalaget valdes Harry Korman på en tid av 2 år.
Till revisorer valdes Sven Svensson och Mathilda Korman på en tid av 1 år.
Till valberedning valdes Jörgen Linde och Elna Linde på en tid av 1 år
Följande ledamöter kvarstår enligt val på förra årets stämma:
Till sekreterare valdes 2008 Carsten Nilsson på en tid av 2 år.
Till Kassör valdes 2008 Susanne Lindqvist på en tid av 2 år.
I sammanhanget påpekade Jörgen Linde som representant för
valberedningen att ledamot eller funktionär som önskar lämna sitt uppdrag
eller avböjer omval ska meddela valberedningen detta minst en månad före
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årsmötet för att ge valberedningen tid att finna ersättare.
7. Registrering av föreningen
På förra årsmötet fick sekreteraren i uppdrag att registrera byalaget som ideell
förening.
Bolagsverket skriver följande om Ideella föreningar:
”Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när medlemmarna har
antagit stadgar som behandlar föreningens namn, ändamål eller syfte,
verksamhet, hur föreningsbeslut ska komma till stånd och andra grundläg
gande bestämmelser. Dessutom ska de ha valt en styrelse. Registrering krävs
inte.
Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar
som det finns för till exempel ekonomiska föreningar och handelsbolag. Det är
enbart ideella föreningar som driver näringsverksamhet som kan registreras
hos Bolagsverket. Organisationsnummer för ideella föreningar tilldelas av
Skatteverket.”
8. Ansökan om att bli remissinstans
På förra årsmötet beslutades även att vi ska ansöka hos kommunen att bli
remissinstans i ärenden som berör Skabersjöby. Detta har ej blivit gjort.
Tillträdande ordföranden Harry Korman fick i uppdrag att skriva brev till
kommunen i ärendet.
9. Utmärkelsen ”En del av Skabersjöby”
Tanken är att utmärkelsen ska delas ut till förtjänta personer eller organisa
tioner då det anses motiverat. Mottagare för 2008 är utsedd, men priset har
ännu inte delats ut. Detta kommer att ske på ett kommande möte.
10. Övriga frågor
a. Svedala kommuns beslut att ge positivt förhandsbesked för styckning
av Skabersjö 26:50 (”Kronwalls”) och för rivning av befintligt hus för
uppförande av ersättningsbyggnad samt nybyggnation av ytterligare ett
hus på den avstyckade tomten, togs upp till diskussion. De närvarande
var starkt kritiska till kommunens beslut då vi upplever att avstycknings
tillståndet och byggplanerna öppnar för en vidare exploatering och
hotar att förstöra byns unika miljö.
Mötet beslutade att byalaget ska bemöta kommunens beslut. För detta
kommer att kallas till nytt byalagsmöte 20090614 hos Harry Korman.
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b. Frågan om att försöka få till stånd trottoarer på båda sidorna av
genomfartsvägen i byn togs upp av Sven Svensson. Stämman tyckte
att idén var god då det troligen skulle bidra till att sänka hastigheten på
trafiken genom byn och därmed öka säkerheten. Frågan ska tas upp på
kommande möte.
c. Pierre Winge informerade om att Trafiksäkerhetsföreningen arbetar för
att få tillstånd att sätta upp mobila fartkameror. Konstaterades att det
kan vara intressant att försöka få en sådan till byn för att dokumentera
de fordon som inte respekterar 30gränsen i byn. Pierre bevakar
ärendet.
d. Uppföljning efter byaloppisen. Ca 45 flygblad delades ut i byn med
omnejd. Endast en handfull personer anmälde sitt intresse och ett tiotal
loppisstånd fanns uppsatta under dagen.
Beslutades att vi inför kommande år ska söka samordna oss med
skolan och mölleföreningen för att arrangera en ”Skabersjödag” med
brett innehåll (loppis, historia, möllan, skolan) för att dra fler besökare.
Diskuterades även möjligheten att samordna VAsamfällighetens års
stämma med byalagets på lämpligt vis för att öka intresset och enga
gemanget hos byns alla innevånare. Arrangemanget bör vara åter
kommande på samma tidpunkt varje år, till exempel andra helgen i maj.
11. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade de närvarande för intresse och engagemang och
avslutade mötet.

Mötets sekreterare e.u.

Byalagets Ordförande


Carsten Nilsson


Harry Korman

Justeras

Justeras


Sven Svensson


Björn Lindqvist
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