
UGGLARPS BYALAG 

 

PROTOKOLL styrelsemöte 2021-09-06 

Närvarande: Henric Kahlmeter, Petra Nilsson, Lisbeth Pettersson, Kjell Bergsten, Johnny Karlsson 
och suppleant Heidi Bergsten 

Frånvarande:  Martin Källström  
Tid o plats: Kl. 18.30-19.00 på Dansbanan 
 
Punkter: 

1. Ordförande Henric hälsar deltagarna välkommen och förklarade mötet öppet 
 
 

2. Dagordningen godkänns. 

 

3. Utvärdering av Josephine and the River boys. Vi har hört mycket positivt, att vi anordnade något. 
66 vuxna betalande och 3 barn. Swish fungerade bra och lott ringen som biljett fungerade 
bra.6600kr, bandet kostade 6000 kostnad för korv mm. Totalt gick vi minus 1428kr. Vi har korv 
kvar till nästa aktivitet. Förslag från deltagarna att vi skickar mail till medlemmar innan 
aktiviteter. 
 
  

4. Två förslag från Gun Henningsson: 
 
a) Rensa den gamla grusvägen ovanför stranden mellan Salle- och Döingabjäret så att stigen 

blir gångbar. Det är inget byalagsjobb. Vi kan se hur det är när vintern kommer och ber 
att få återkomma.  

 

b) Spegel eller rondell i korsningen mellan Kustvägen och Sallebergsvägen. Det är skymd 
sikt när man kör ut i korsningen. Henric kontaktar Bengt och Kjell pratar med de som bor 
i det gula huset om de kan smala av häcken för bättre sikt. Speglar är svårt för man kan 
inte garantera fri sikt i en spegel. Henric pratar med Ullarps gård om hur det fungerar 
med speglar. Det är vägverkets ansvar. 

 

5. Slut planering av Cykelorientering med studiebesök den 12/9 kl.15.30. Petra cyklar först och vi 
grillar korv när Henric ser till att det finns grillkol och korv. Vi gör studiebesök på Ugglarps grönt. 

 

6. Nästa aktivitet: 2/10 höststädning kl10.00-12.00. Vi ska ta in ute möblerna. Gin och tonicprovning 
på kvällen kl 19.00. Anmälan och kostnad? Förbetalning via swisch. Henric kollar med Christoffer. 
Lisbeth kollar med Ann-Maries loge och återkommer. 

 



 
7. Medlemsregister: Vi behöver gå igenom registret och uppdatera det så det stämmer. Petra 

Lisbeth och Henric tar på sig att uppdatera Visma och Google med slutdatum sista september. 

 

8. Behov dansbanan: Dansgolvet är halt. Henric och Kjell hyr en maskin och slipar golvet till våren. 
Kjell skulle titta på grinden. Stolpen är hel men gångjärnen behöver bytas. Vi kan hålla utkik/leta 
efter handfat och toastol som vi kan installera när vi hittat det. Det finns en kran till ett handfat. 
Kjell ordnar ett kort på kommunen så att vi som förening kan hämta återbruksföremål som 
behövs. 

 
 

 
9. Övriga frågor:  

o Förslag på aktivitet- julmarknad. Vi diskuterar det vidare och bestämmer tid och helg.  
o Vi har 119 betalande medlemmar. 17850kr i medlemsavgift. 

 

10. Nästa styrelsemöte beslutas att äga rum den  2 oktober 09.30 på Dansbanan.  
 

11. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet 
 
 
Sekreterare    Justerare 
 
 
 
Heidi Hug Bergsten, Kjell Bergsten  Henric Kahlmeter 
    Ordf 

 
 
 
 
 
 


