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PROTOKOLL 2002-04
fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:
Wiking Henricsson
Per-Anders Andersson
Anders Alvarsson
Bo Fransson
Nils-Bertil Olsson
Jaan Zimmerman
Inga Lill Högberg
Irene Malm, adj.
§1
Ordf. öppnar mötet och dagordningen godkänns.
§ 2 Protokoll från årsmötet (2002-03-27) genomgås.
Uppföljning:
* polisens information finns antecknad av Irene Malm
* på årsmötet antecknade deltagare sitt intresse för att ingå i ytterligare arbetsgrupper
- I Miljö- och utsmyckningsgruppen, som även hanterar ev. skyltar med "gatunamn" och kontakt med
kommunen ingår Gunilla Arvidsson, Tomas Botwid och Pelle Andersson
- I gruppen för Mellbybladet ingår Lisa Ovesen, Birgitta Björk, Inga Lill Högberg samt Bo Fransson med
grafik
- "Allmänna gruppen" uppmanas komma med egna idéer, kan vara "nätverksgrupp". Irene sätter igång
gruppen: Barbro Olsson, Ann Jondelius, Birgitta Karlsson, Berit Olsson
- En grupp kring dokumentation av byns fastigheter diskuterades, gärna drivas i form av studiecirkel.
Wiking talar med Kurt Karlsson om han är intresserad att sammankalla. Fler intresserade: Bo Fransson,
Jaan Zimmerman
* Företagsgruppens sammankallande är Ingvar "Bagare". Övriga: Bengt "Elky", Lisa Ovesen/Thomas
Botwid, Wiking H, Irene M, Inga Lill H. Gruppen samlar också annonsörer till hemsidan
Ytterligare intresserade uppmanas att höra av sig till de olika grupperna.
Styrelsen uppmanas att aktivt stöta på medlemmar om att förnya årsavgiften.
Därefter läggs protokoll från årsmötet t.h.
§ 3 Mölledagen 7/7
Nätverksgruppen tar kontakt med hembygdsföreningen om att byalaget finns med under
hembygdsdagen 7/7.
§ 4 Mellbydagen 8/7
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Inga Lill tar kontakt med Ingvar i Företagargruppen och informerar om att Lisa O/Tomas B anmält
intresse att vara med.
§ 5 Hemsidan
Kurt K, Irene M arbetar vidare med hemsidan. Nils Olsson har anmält intresse att hjälpa till.
§ 6 Gabrielles tomt
Beslutas att försöka skaffa mindre byggnad att ställa på Gabrielles tomt. Bo, Anders A. och Jaan
undersöker möjligheterna.
Jaan kontrollerar om byalaget kan/bör överta Gabrielles tomt.
§ 7 Valborgsmässofirande
Pelle anmäler bålet till Räddningstjänsten.
Pelle säger till oss när och om material till bålet ska lämnas.
Irene gör affisch.
Anders A. ser till att det praktiska fungerar.
§8
Sammanträdet avslutas.

Upp
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