
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 

Byträffens styrelsemöte 090310 
 
 
Närvarande: Lars-Helge Vestesson, Mia Persson-Fröjd,  Margareta Goldman, Linda 
Emanuelsson, Eva Svensson och Anita Strand. 
 
Plats: Stärkan 
 

1. Byträffens ordförande Lars-Helge Vestesson förklarade styrelsemötet öppnat. 
 

2. Margareta Goldman valdes att justera dagens protokoll. 
 

3. Dagordningen för dagens styrelsemöte fastställdes. 
 
      4.   Årsmötesprotokollet lästes av sekreteraren och godkändes. 
 
 

5. Kommande aktiviteter: 
 

- De olika medarbetarna, 10 stycken,  i EU-projektet angående vandringslederna, ska 
ha en träff och delas in i olika arbetsgrupper. Till vandringsledernas broschyr måste 
material samlas in. 
Angående vandringsleden samtalade de närvarande styrelsemedlemmarna i 1 timme.  

- Valborgsmässoaftons firande föreslås bli vid Tomsabo kl 19.30. Eva försöker få 
några av Edenryds bönder att ta ner ris till bålet. Planeras att få med en barnkör och 
Eva tar kontakt med Märta Rebert. Göran Svärd föreslås stå för tal och dikt. 

- Bytrampen börjar den 19 maj kl 18.30. Samling vid skolan. Varannan vecka cyklar 
vi 1 timme och varannan vecka 2 timmar. Den 19 maj är det kort cykling, Eva står 
för det, den 26 maj 2-timmarscykling, Anita står för det, den 2 juni Mia, den 9 juni 
Lars-Helge, den 16 juni Gerdie, den 23 juni Linda, den 30 juni Teddy, den 7 juli 
Eva, den 14 juli Anita, den 21 juli Mia, den 28 juli Lars-Helge, den 4 augusti Gerdie, 
den 11 augusti Linda, den 18 augusti Teddy, den 25 augusti Eva, den 1 september 
Anita, den 8 september Mia och den 15 september Lars-Helge. 

- En ”aktivitetsdag” med inscanning av gamla bilder planeras till den 20 september. 
- Att bjuda in ”Briggen tre bröder” till en musikkväll – förslag från Lars-Helge. 

Musikkvällen diskuterades men inget är bestämt än. 
 
6.   Årets styrelsemöten: 
- Styrelsemöten blir den 21 april, 10 juni, 19 augusti, 6 oktober och 24 november.  
-  

 



7.     Inkomna skrivelser: 
- Från Svenska Hembygdsföreningen: Vill ha Byträffens enkät och framtidsmöten för 

2009. 
- Redovisning till STIM. 
- Bidragsansökan ska lämnas till Kultur och Fritid i Bromölla före den 1 september. 
- Nyhetsbrev Skåne: Inbjudan till seminariet Nya Marknader i Europa. 
- Från redaktören för tidningen Byahornet. Kan nås på www.byahornet.se 

 
      8.       Ordföranden, Lars-Helge Vestesson avslutade dagens möte. 

 
  

 
 
 
 
 
Anita Strand 
Sekreterare 
 
 
 
Lars-Helge Vestesson                                                   Margareta Goldman 
Ordförande    Justerare   
 
 
                  


