
PROTOKOLL 2001-07-30
fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:
Lars Wiking Henricsson
Per-Anders Andersson
Nils Bertil Olsson
Jaan Zimmerman
Inga Lill Högberg
Bo Fransson
Anders Alvarsson

§ 1
Ordf. förklarar mötet öppnat.

§ 2
Till sekreterare för mötet väljs Inga Lill Högberg

§ 3
Beslutas att kallelse till styrelsemöten samt protokoll skickas med E-mail.

§ 4
Styrelsen konstituerar sig för verksamhetsåret enligt följande:

Nils Bertil Olsson - vice ordförande
Per-Anders Andersson - kassör
Inga Lill Högberg - sekreterare

Till ständiga justerare väljs Jaan Zimmerman och Nils Bertil Olsson (att alternera).

§ 5
Beslutas att styrelsen håller 4 möten per år kl 15 - 17 varje gång och fastställs följande
sammanträdesdagar:

16/6, 23/9, 16/12, 3/3

Beslutas att årsmöte 2002 hålls 23/3 och medlemsmöte 10/7.

§ 6
Styrelsen arbetar under den närmaste tiden med följande frågor enl. bilaga:

a) Genom ordf. formuleras vikten av bättre parkering kring kyrkan. Byalaget önskar diskussion med
pastoratet i frågan.

b) Ordf. och sekr. skriver till Tekniska kontoret i Simrishamns kommun och stöter på om väntkurer vid
nya busshållplatserna vid riksväg 9.

Nils Bertil Olsson, Anders Alvarsson och Bo Fransson aktualiserar frågan om hastighetsbegränsning på
riksväg 9 hos kommunen.

Ansökan görs om förlängd sträcka med 50 km på riksväg 9, fartgräns 30 km på mindre vägen från
busskur upp mot byn och efter den skarpa kurvan mot norr samt viltvarning på riksväg 9 och
kompletterande skyltning.

c) Per-Anders Andersson kontaktar berörd myndighet om belysningen i byn.

d) Nils-Bertil Olsson kontaktar berörd polismyndighet för samarbete med närpolisen.

e) Gabrielle godkänner att hennes obebyggda tomt används för byalagets verksamhet. Ordf. kontaktar
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henne och diskuterar om byalaget formellt kan arrendera marken. Jaan Zimmerman ser hur tomten
kan utformas och frågan tas upp längre fram.

f) Bo Fransson och Anders Alvarsson arbetar vidare med den tidigare fastställda logon.

g) Bo Fransson fortsätter diskussioner med Rickard Johansson om anslagstavlan.

h) Kassören ansöker om bankkonto och bankgiro.

i) Sekreteraren ordnar registrering i kommunens föreningsregister och tar reda på om Fritidskontoret
och/eller Kulturnämnden har möjlighet att ge bidrag.

§ 7
Beslutas att styrelsen gör en rundvandring 26/8 kl 15 (samling vid kyrkan med kaffekorg!) för
diskussion om hur byn kan prydas med planteringar etc. och tar reda på hur mycket kommunen resp.
Vägverket kan bidra med.

§ 8
Beslutas att ordf. tar kontakt med Kurt Karlsson för diskussion om hemsida för byalaget.

§ 9
Mötet avslutas.

Upp
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