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PROTOKOLL 2004-02-22
fört

vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:
Lars W. Henricsson, ordf.
Per-Anders Andersson
Anders Alvarsson
Bo Fransson
Inga Lill Högberg, sekr.
§1
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 2 Julstöket
Text och bild från julstöket finns nu ute på hemsidan.
§ 3 Byskyltar
Ambitionen är att få upp skyltarna före årsmötet.
§ 4 Byatomten
Arrendekontrakt med Hans-Jörg och Gabrielle är undertecknat.
§ 5 Sänkt hastighet i byn
Tekniska gruppen har överklagat kommunens nej till 30 km/tim genom byns övre del.
§ 6 Ekonomi
Pelle överlämnar byalagets räkenskaper för 2003 till revisorerna.
§ 7 Årsberättelsen
Inga Lill skickar förslag till årsberättelse för 2003 till styrelsen.
§ 8 Mötesdagar 2004
Närmaste styrelsemöte blir 28/3, årsmöte 6/4, styrelsemöten 2/5, 13/6, 1/8, 28/8, 10/10, 21,11. Städning av
byatomten 17/4, Valborgsfirande 30/4, Mellbydagen 3/7, Julstök 18/12.
Pelle frågar kyrkoherde Cerny om medverkan vid Valborgsmässofirande.
Inga Lill frågar Tomas om insats vid auktionen på Mellbydagen.
§ 9 Hemsida, Mellbyblad
Bo får hemsidesmaterialet från Irene och tar hjälp med det tekniska av Christer A. Julstöksmaterialet tas
bort och protokoll för 2004 läggs in.
§ 10 Kyrkobelysning
Wiking har talat med Kiviks byalag, som ställer sig positivt och lovar att återkomma efter sitt årsmöte 1/3.
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§ 11 Bänkarna, Lekplats
Pelle lovar att bänkar är uppsatta till Valborg.
Wiking stämmer av med Mats o. Catarina om lekplatsens placering, varefter frågan tas upp vid årsmötet.
§ 12 Inkomna skrivelser
Wiking har fått mail från nye ägaren av huset i kyrkbacken och även svarat på det.
§ 13 Inför årsmötet
Kallelse till årsmötet går ut senast 9/3. Bo skriver ut den och sätter in på hemsidan, i Mellbybladet och på
anslagstavlan. Pelle distribuerar per post till hushåll.
§ 14 Avslutning
Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte hålls hos ordföranden 28/3 2004.
Upp
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