
PROTOKOLL 2003-03-23

fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:

Lars W. Henricsson, ordf.

Anders Alvarsson

Per-Anders Andersson

Bo Fransson

Inga Lill Högberg, sekr. 

§ 1

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna. 

§ 3

Ekonomi
Irene har fått deklarationsblankett och skickar in den. Budgeten diskuteras. Ordf. gör en beräkning av

inkomster och utgifter.

Pelle och Irene tar hand om fakturering. Diskuteras att låta betalningen för annons i foldern betalas genom

någon företagare. Inga Lill tillfrågar Ingvar. Vykorten finns hos Bosse. Dessa läggs i buntar om 20 st för

leverans till återförsäljare. Betalning sker direkt till Bosse.

§ 4

Årsmötet
Kaffeserveringen sköts genom Jane och Greta som vid behov anlitar fler.

Pelle sköter fotografering.

Vykorten läggs fram till försäljning.

Pelle förser sig med färdiga kvitton och medlemmarna uppmanas att betala årsavgiften vid mötet.

§ 5

Vårbålet
Vårfirandet inleds kl 20.00.

Wiking tillfrågar kh Cerny Ericson eller Sara Erlingsdotter om vårtalet.

Inga Lill tillfrågar kör och kantor om medverkan och kopierar upp texter till allsång.

Anders ansvarar för bålet och ordnar grillen. Var och en tar med sig det som ska grillas.

§ 6

Mellbydagen
Uppdras åt Pelle att vara loppisgeneral.

Uppdras åt Bo att ordna affisch.

Loppisen pågår kl 13-16. Inlämning av loppisprylar samma dag kl 10-12.

Anders frågar scouterna om de vill ha överblivna saker, som då lastas på ett släp direkt efter loppisen.

Anders frågar Peter Johansson om parkering och om vi kan vara i fruktlagret vid regn.

Precis som förra året ordnas auktion på av företag och medlemmar skänkta varor.

Därefter serveras buffé i form av ”knytis”.

§ 7
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Studiecirkel
Planerna på en cirkel om byns historia läggs tills vidare åt sidan.

§ 8

Information
Irene ombeds sätta in uppgifter om den färdigställda broschyren på hemsidan och samtidigt informera om

vykorten.

Uppdras åt Bo att diskutera med Birgitta om mer text i Mellbybladet.

§ 9

Arbetsgrupper
Beslutas att föreslå årsmötet att utse arbetsgrupper: Mediegrupp, Festkommitté, Miljö- och

utsmyckningsgrupp, Trafikgrupp och utse sammankallande i dessa.

§ 10

Utestående punkter

Utsmyckningsbidrag: Wiking har ordnat svarta plastbaljor. Pelle kontaktar

kommunträdgårdsmästare Rolf Carlsson

Bänkar på byatomten: Pelle och Anders kollar kvalitén hos prästgårdens körsbärsträ och ev. andra

möjligheter.

Skyltar: Bo informerar om att vi måste ha den officiella 50-skylten med silhuett men att vi kan

sätta våra egna skyltar utanför dessa. Bo driver omedelbart ärendet vidare.

Hastighet: Meddelas att vi kommer att få 30 km från korset upp till kyrkan.

Bredband: Fortfarande oklart med Sjöbo Bredband. Frågan bör tas upp vid årsmötet och

intresserade anteckna sig. Pelle håller i ärendet.

§ 11

Revisionsbesiktning
Samtliga oljetankar kommer att revisionsbesiktigas. Diskuteras att försöka få mängdrabatt genom att

beställa samtidigt. Pelle undersöker detta och tar upp frågan vid årsmötet.

----------

Upp
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