Protokoll från Svensköps Byförening den 12 februari 2019
Närvarande: Bertil Stridh(Bokcirkeln), Kerstin Almgren (EFS Missionsf.), Peter Rosberg (EFS
Scout) Kjell-Åke Espersson (Frosta Härads hemb.f.), Maggan Arvidsson (Kilhults skola),
Roland Arvidsson (LRF), Ingela Brickling, Meir Levin, Mona Johnsson, Linda Holmgren, Kristin
Skanser och Inga-Lill Rodin
Gäst: Eva Andersson
79. Roland hälsade alla välkomna.
80. Dagordningen godkändes och Inga-Lill valdes att justera kvällens protokoll.
81. Föreningsstämma den 9 april
Team Rinkeby kommer och informerar om deras verksamhet. Deras främsta syfte är att
samla in pengar till barn med cancer och deras familjer.
Roland fixar en huggkubbe.
Vi kommer att bjuda på fika men beslutar vad och hur mycket på nästa möte.
82. Turistinformationen – Var tar vi vägen?
Roland informerade om att vi inte kan vara i församlingshemmet pga. omorganisationer inom
kyrkan. Först funderade vi på om vi ska avvakta lite och fråga igen, men sen berättade Eva
att de i lanthandeln skulle kunna ta över verksamheten. Dom kommer isf att anställa
ungdomarna och ser till att de gör andra sysslor i affären när det inte finns glasskunder. Vi i
styrelsen kom fram till att det är ett bra förslag.
Ingela skriver ett brev till de som sponsrat turistinformationen om det ändrade läget. Det
kommer även i framtiden kunna gå att sponsra Byföreningen, men isf på ett annat vis.
Vi har redan fått besked på att Sparbanksstiftelsen sponsrar glassen på öppningsdagen.
Ingela kollar så att det är okej för Sparbanksstiftelsen att sponsra nu när lanthandeln
kommer att driva det. (Vi har redan fått ok på den frågan.)
83. Byanytt
Februarinumret ligger färdigt i affären för att delas ut.
Vi skulle gärna vilja att fler är med i Byanyttsredaktionen. Ett nytt inslag i tidningen kommer
att vara lite byhistoria, Bertil hjälper oss med det.
84. Övrigt
* Vi diskuterade att vissa banker har sämre lånevillkor om man vill låna till husköp på
landsbygden. Det tycker vi är att motarbeta utvecklingen på landet.
* Vi har fått en hjärtstartare till Svensköpsgården av Sparbanken Skåne och även en kurs i
HLR för 20 personer. Roland och Ingela tar emot hjärtstartaren den 14 februari.
* Ingela kontaktar IP Only för att höra vad som händer med fiberplanerna.
85. Nästa möte är den 2 april kl. 19.00 på Svensköpsgården.
86. Roland avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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