
Protokoll från Svensköps Byförening den 15 mars 2017  
 
Närvarande: Peter Rosberg (EFS Scout) Kjell-Åke Espersson (Frosta Härads hemb.f.), 
Maggan Arvidsson (Kilhults skola), Roland Arvidsson (LRF), ___ (Kyrkan), Karin Jonsson 
(Svensköps IF) Kristina Törngren (SIF Ungdomssektion), Egon Persson, Meir Levin, Mona 
Johnsson, Niklas Edvinsson 
 
10. Roland hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
11. Niklas valdes att justera kvällens protokoll. Förra mötets protokoll godkändes och lades 
till handlingarna. 
 
12. Årsmöte den 28 mars 
Maggan beställer vetebröd och kakor till 60 personer. 
Vi samlas kl. 18.00 för att förbereda inför mötet. 
Niklas mailar anslaget om årsmötet till undertecknad och jag skickar ut det till alla i styrelsen. 
Vi hjälps åt att sprida info.  
Roland fixar en huggekubbe av Einar som vi överlämnar till Arnold som tack. 
På årsmötet kommer även skolan och fiber att diskuteras. 
 
13. Valborg 
Peter kollar med scouterna om dom vill hålla i någon lek eller annan aktivitet på 
valborgskvällen. 
Maggan frågar Henrik Björnfot om han vill hålla årets vårtal. 
 
14. Turistinformationen 
Hittills har 2 ansökt om jobb i turistinformationen. 
Den 15 maj ska Yvonne Mortier vara utflyttad ur huset. 
Vi behöver inte skriva nya sponsoravtal i år, dom som skrevs förra året är löpande och måste 
i så fall sägas upp innan den siste april. Genom att skicka ut fakturan i tid får dom en 
påminnelse om avtalet. Egon frågar Rosa om hon vill ombesörja detta.  
 
15. Rädda skolan 
Roland är med i gruppen Rädda Landsbygdsskolorna, och han informerade lite om deras 
arbete. Det är Kilhults skola och skolorna i Västerstad, Långaröd, Östraby och Västerstad 
som det gäller. 
Den konsultfirma som Hörby kommun anlitat har inte varit ute på skolorna utan gjort en ren 
kostnadsberäkning vad eleverna kostar i de olika skolorna. 
Den 2 april har Rädda Landsbygdskolorna sitt nästa möte.  
LRF ska träffa Susanne Meijer och bl.a. diskutera skolan med henne. 
 
16. Övrigt 
* Peter informerade om att Röda korset kommer att hållas en i kurs i HLR + deff ( Hjärt- och 
lungräddning + defibrillator) den 2 april i Svensköpsgården. Kursen som varar från 9.00 – 
16.30 är gratis och har plats till 14 deltagare. Lunch och fika kommer att ordnas från affären 
till ett pris av 70:-. Byföreningsmedlemmar och andra bybor kan anmäla sig till Peter 
Rosberg eller på årsmötet. Roland frågar om Ingela Brickling vill vara med och hjälpa till den 
dagen.  
* Man kommer kunna betala med swish till Byföreningen, men vi vill helst att man betalar på 
annat vis för vi får betala 1,50:- per transaktion. 
* Niklas som ansvarar för hemsidan har nu lagt in fler länkat till olika föreningar på sidan. 



* Fibergruppen har haft möte med IP Only och ska även ha ett möte med Telia, vi får se vad 
det ger för resultat. 
* Niklas har informerat skolan att de har möjlighet att göra en historisk vandring på 
Maltesholm där Bengt Ahlstedt berättar. 
 
17. Nästa möte är den 11 april kl.19.00 på Svensköpsgården, men först har vi ju årsmöte 
den 28 mars.   
 
Sekreterare Justerare Justerare 
 
 
Mona Johnsson Roland Arvidsson Niklas Edvinsson 
170325                                      justerat 170325                   justerat 170325 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


