
PROTOKOLL 2002-11-24

fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:

Wiking Henricsson, ordf.

Iréne Malm, sekr.

Per Anders Andersson

Birgitta Björk

§ 1

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2

Genomgång av punkter från förra mötet

Tack: Anders Alvarsson ordnar tack från byalaget till kommunen ang. busskurerna, dels i Ystads

Allehanda och dels i brev till kommunen.

30-skyltar: Nils-Bertil Olsson arbetar vidare med ärendet.

Byalagsskylten: Bo Fransson bevakar.

Medlemsavgiften: höjning till 150 kr diskuterades.

Utsmyckningsbidrag: Inga Lill har ansökningshandlingarna – vidarebefordrar till Gunilla Arvidsson innan

söktiden går ut.

Nyårstalet: Wiking Henricsson har kontaktat Ovesen/Botwid ang. nyårstalet.

§ 3

Flagga

Tips från Ingvar Andersson ang. ansökan om flagga till byalaget. Iréne Malm kontaktar kulturkontoret för

ansökningshandlingar och skickar in.

§ 4

Utskick till företagarna

Företagslistan som Inga Lill Högberg innehar distribueras till hela styrelsen.

Inga Lill uppmanas göra utskick till företagarna på listan ang. intresse för folder, annons på hemsidan,

länk på hemsidan.

Birgitta Björk följer upp utskicket genom att ringa upp samtliga.

§ 5

Julstök i byn den 14/12

Beslutas att bjuda in svinabergaborna och åkarpsborna. Birgitta Björk distribuerar utskicket. Hon skickar

även ut detta via e-post till de mellbybor som inte är åretruntboende.

Gran är anskaffad och sätts upp. Belysning ordnad. Inkoppling hos Gabrielle Geist.
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Anders Alvarsson tar bort grillen från byalagsplatsen.

Besked till festkommittén ang. glöggen hos Kerstin Eriksson.

Birgitta Björk kontrollerar med Inga Lill om fler anmält sig till julstöket. Ringer sedan runt till de anmälda

och hör efter så att allting är okej.

Bo Fransson tar fram vykort enligt tidigare beslut.

§ 6

Hemsidan

Har utökats med en länksida som så småningom även ska kunna användas som startsida.

Affisch sätts upp på anslagstavlan.

§ 7

Sparbanken Syd

Förfrågan ang. uttagsrätt på konto. Wiking Henricsson undertecknar. Iréne Malm fyller i blanketten,

bifogar stadgar och protokoll och returnerar till banken.

§ 8

Framtida styrelse/gruppsammansättningar

Wiking Henricsson tar upp frågan om styrelsesammansättning samt problematiken med att få fungerande

undergrupper. Det är viktigt att få fungerande grupper och att fler engagerar sig. På detta sätt får också fler

möjlighet att påverka byalagets arbete.

Alla uppmanas fundera till nästa sammanträde över en möjlig lösning som vi sedan kan presentera på

årsmötet.

§ 9

Kommande mötestider

19/1, 2/3, 23/3 (inför årsmötet), 15/4 årsmöte kl. 19.00. Inga Lill bokar kyrksalen till årsmötet.

§ 10

Aktiviteter år 2003

Valborgsfirande 30/4

Mellbydagen 5/7

Kräftskiva 9/8

Julstök 6/12

Nyårsfirande 31/12

Aktiviteter under planering

Studiecirkel i Mellbys historia

Svampplockning

Matlagningskurs

§ 11

Sammanträdet avslutas.

Upp
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