
PROTOKOLL 2002-07-28

fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:
Lars Wiking Henricsson
Per-Anders Andersson
Inga Lill Högberg

§ 1
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Protokollsjustering
Beslutas att styrelseprotokoll justeras av ordförande, sekreterare och en ordinarie ledamot.

§ 3 Summering av Mellbydagen
Styrelsen konstaterar att dagen blev mycket lyckad och att uppslutningen var stor.

Styrelsen framför sitt stora tack till Irene Malm och festkommittén för väl genomfört arbete samt Thomas
Botwid för en väl förrättad auktion. Tillsammans med kaffepengar och efter avdrag för utgifter uppgick
behållningen av den till drygt 6.000 kr.

§ 4. Ekonomi
Ekonomin/medlemslistan - bör vara en stående punkt. Wiking har skrivit till kommunen ang. bidrag till
utsmyckning 2003.
Medlemslistan inte klar p g a tidsbrist

§ 5 Utestående och nya punkter och vem som arbetar med dem

Busskurer - Anders
Utflyttning av 50-skyltar - Nils-Bertil
Hastighetsbegränsning - Nils-Bertil
Belysning . Nils-Bertil, Pelle
Miljö, utsmyckning, röjardag
Byalagsskylten vid infart - Bosse, Jaan
Fortlöpande rapport om byggärenden - Jaan
Fortlöpande rapport om polisen - Nils-Bertil
Larmlista - Pelle
Mellbybladet, Bypärmen, Affischering, PR - Birgitta B. och arbetsgruppen
Hemsidan - Irene driver på företagarnas annonsering
Albo Härads Hembygdsförening: Gravvårdsinventering - diskuteras att bilda studiecirkel för detta
Relationen till kyrkan - parkering etc bör tas upp till diskussion
Deklarationsplikt - vi måste ansöka om befrielse. Pelle pratar med Irene.

§ 6 Namnförslag bygator
Denna fråga kan lämpligen hanteras i en studiecirkel.

§ 7 Kommande aktiviteter
Byavandring 4/8: Vi annonserar om hembygdsföreningens program på vår anslagstavla. Pelle kontaktar
Hans-Ingvar Hansson.
Bredband 6/8: Pelle ordnar kaffe
Kyrksöndag: Inga Lill kontaktar Cerny och Inge Löfström. Önskvärt med eftermiddagsgudstjänst.
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Julglögg: Festkommittén återkommer
Nyårsfirande: Festkommittén. Pelle och Anders ordnar byalagspatsen.
Årsmötet: Wiking och Inga Lill förbereder.

§ 8 Adjungerad styrelsemedlem
Irene meddelar att hon p g a tidsbrist inte kan vara adjungerad men att hon sköter hemsidan och ingår i
företagargruppen.
Styrelsen tackar Irene för den insats hon hittills gjort.

§ 9 Avslutning
Ordf. uppmanar ledamöterna till bättre uppslutning vid styrelsemötena - varefter mötet avslutas.

Upp
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