VANSTADS BYALAG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1 – 31.12 2014

Kallelse till årsmötet 29/3-2015 var införd i Ystads Allehanda, inbjudan har delats ut i
bygdens brevlådor, funnits på anslagstavlan vid Gröningen, på byalagets hemsida samt
på Facebook.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten.
Styrelsemedlemmar har varit:
Katarina Persson ordförande, Benny Nilsson vice ordförande, Johnny Jönsson kassör,
Kristina Nilsson sekreterare, Stefan Olsson, Sven-Åke Erlandsson ledamot.
Ersättare: Martha Olsson, Maria Nilsson, Mona Woin, Christina Arvidsson.
Revisorer:
Barbro Magnusson och Tommy Larsson.
Ersättare: Marie Persson och Sven Andersson.
Valberedning:
Birgitta Andersson sammankallande samt Bo Nilsson och Göte Sjögren.
Webbansvarig: Christina Arvidsson.
Program under verksamhetsåret:
22 mars

Årsmöte i Församlingshemmet med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

30 april

Valborgsmässofirande vid Per-Emils mölla med allsång som leddes
av Lasse Magnusson.

4 maj

Resa till Skånes djurpark. Inget intresse.

20 juni

Midsommarafton klädde vi midsommarstången på gröningen med sång
och musik av Lasse Magnusson och Bo Nilsson.

20 okt

Bussresa till Ullared. God uppslutning.

15 nov

Bypub för medlemmar i församlingshemmet. God uppslutning.

22 nov

Bussresa till Tyskland.

30 nov

Tände julgranen och julen blåstes in av Sven-Åke Erlandsson. Glögg
serverades.

14 dec

Ridande Lucia i Bosses och Carinas ridhus där Lasse Magnusson var
körledare. Byalaget hade grillad korv m bröd, läsk, glögg och
pepparkakor till försäljning. Lotteri med sponsrade vinster. God
uppslutning.

Andra aktiviteter.
Årsmötet 2004 beslöt att 1200 kr skulle avsättas att disponeras av styrelsen. Den nya
och gamla styrelsen (2013-2014) med familjer hade grillkväll i trädgården bakom
församlingshemmet.
Styrelsen har också haft kontakter med kommunen, Trafikverket samt Länsstyrelsen
angående problemen med höga hastigheter i trafiken genom byn. Detta arbete
fortsätter under 2015.
En ny hemsida med adressen www.vanstadbyalag.se har lanserats.
Medlemmar:
Byalaget har 36 familjemedlemskap och 16 enskilda medlemmar.
Två nyinflyttade har hälsats välkomna med ett års medlemskap i byalaget.
Styrelsen vill tacka alla som bidragit med idéer till program och all hjälp i
samband med aktiviteter.

Vanstad 31/12- 2014

Kristina Nilsson
Sekreterare

