
PROTOKOLL nr 6 - 2014
2014-08-25

Satserups I.B.F. 

Närvarande:
Douglas Nilsson ordf.
Anders Hellrup kassör
Petter Solding sekr.
Lindha de Capretz ord.led.
Ingemar Nilsson ord.led. 
Carsten Gustafsson suppl.

Ej närvarande:
Johan Börjesson vice ordf.
Håkan Andersson ord.led.
Bengt Parmark suppl.

§ Ärende Kommentarer/beslut

1. Sammanträdets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning Fastställdes.

3. Val av justerare jämte ordf. Valdes Lindha de Capretz.

4. Föregående protokoll Godkändes. 

5. Rapporter Vi har via mail fått utskick angående ”Landsbygd 2.0” som är en typ av hjälp om 
utveckling man kan få. Vi valde att inte utnyttja detta i dagsläget.   

6. Skrivelser Inga inkomna skrivelser.

7. Verksamhet/aktiviteter Vi fick in 4800 kr för arbete på Hörby marknad.  

Byabladet skall sammanställas och skickas ut. Petter gör ett förslag och skickar 
ut på remiss.  

Douglas fixar korv och bröd till grillningen efter sista tipspromenaden 3/9.

Julpyssel och julfirande. Petter kollar med Anne/Tina om de kan hålla i julpyssel 
och med festkommittén om de kan hålla julfesten. De bör i så fall komma fram 
till datum omgående så byabladet kan skickas ut.  

8. Ekonomi Anders har skrivit ut ansökningshandlingar till nytt konto, som diskuterades på 
förra mötet. Vi beslutade att om möjligt så räcker det att Anders har tillgäng till 
kontot, annars båda firmatecknare. Anders styr upp detta ihop med Douglas. 

Vi har fått in 600 kr på närvaro för barn och ungdomar på aktiviteter. 

Anders skickar ut påminnelser till de som inte har betalt medlemsavgifter av de 
som borde ha betalt. 

9. Fastigheten Vi har behov av fler nycklar till medlemmar av styrelsen. Petter kollar om det 
går att göra fler nycklar. Kollar först med fastighetsägaren.

Ett grovt förslag till sotningsschema för vintern gjordes. Petter kollar med Johan 
och bågskyttarna om förslaget är ok för dem.

10. Övrigt  Angående översiktsplan Hörby kommun. 

Kommentar som kom upp på mötet:

• Inte bra koppling mellan ”Nr 1 Bakgrund” och ”Nr 2 Mål och strategier”. 
Väldigt lite om landsbygd över huvud taget. 

• Kommer även bussar att flyttas ut från centrum då man vill få ut tung 
trafik från byn?

• Busstrafik: Framgår inte att även Osbyholm och Ekeröd har väl 
fungerande och tät busstrafik. 

• Utbyggnadsmöjligheter. Nämns inte att Ekeröd, Satserup t.ex. är 
trafiknära.



• Föreningsliv: Det står uppräknat massor av idrottsanläggningar men inget 
som finns i Satserup. Vi har preparerade skidspår, motionsspår och 
skyttebana. 

• Ny trafikplats har byggts men ingen koppling till att det är nära Satserup. 

Anders tog på sig att skriva ihop kommentarer till kommunen kring detta.  

Nästa möte hålls 13/10 kl 19.00 i gamla skolan. 

11. Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras  Justeras

Petter Solding, sekr. Douglas Nilsson ordf. Lindha de Capretz, ord.led.


