
PROTOKOLL 2004-01-25

fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:
Lars W. Henricsson, ordf.
Per-Anders Andersson
Inga Lill Högberg, sekr. 

§ 1
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Genomgång av medlemslistan

Några namn är fortfarande oklara. Vi har nu ca 70 medlemmar. Uppmanas till inbetalning av årsavgiften i
samband med årsmötet.

§ 3 Julstöket

Företagargruppen förklarar sig nöjd med julstöket 2003. Kommunikationen mellan olika aktörer har dock
varit en aning dålig. Karta över poängpromenaden fanns endast i samband med att ”blanketten” delades
ut. Nästa gång bör den finnas med i marknadsföringen. Plockning av buxbom fungerade inte bra - dålig
info! Till nästa år bör planeringen göras tidigare och med avstämning veckan innan julstöket.

Byalaget framför sitt tack till deltagande företagare. Tacket bör också komma ut på hemsidan och i nästa
Mellbyblad.

 § 4 Byskyltar

Eftersom Vägverket och kommunen är så ”tröga” med uppsättandet av skyltarna beslutas att lägga ut
arbetet och

att anslå 5.000 kr ur kassan för uppsättning av skyltarna samt bord och bänkar på byalagsplatsen. Efter
diskussion med Bo verkställer Pelle detta.

§ 5 Byatomten

Wiking har träffat Hans-Jörg och Gabrielle. Nytt avtal är klart att underteckna.

§ 6 Sänkt hastighet i byn

Inför årsmötet bör tekniska gruppen inkomma med rapport om överklagandet i detta ärende.

§ 7 Årsberättelsen

Inga Lill arbetar med årsberättelsen och presenterar den vid nästa sammanträde.

§ 8 Mötesdagar 2004

Närmaste styrelsemöten blir 22/2 och 28/3. Viktiga punkter 22/2: avstämning av ekonomi och verksamhet,
budget, mötesdagar 2004, korta rapporter från arbetsgrupperna.

Uppdras åt Inga Lill att boka kyrksalen för årsmötet 6/4.
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Festkommitten ordnar med förtäring. Uppdras åt Catarina att hålla i det.

§ 9 Listor om kyrkobelysning

Insamlade listor arkiveras tills vidare. Wiking kontaktar byalagen i Kivik och Bästekille om ytterligare
listor därifrån. Uppdras åt Peter Olausson att ta reda på vilka regler som gäller och ge förslag till skrivelse
om fasadbelysning.

§ 10 Bänkarna

Uppdras åt Pelle att ta reda på om vi kan använda utsmyckningsbidrag till körsbärsbänkarna på
byalagsplatsen.

§ 11 Inför årsmötet

Önskemål har inkommit om en lekplats för barn i byn. En arbetsgrupp skulle kunna ingå som undergrupp i
tekniska gruppen.

§ 12 Avslutning

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte hålls hos ordföranden 22/2 2004.

Upp 
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