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Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby hos ordföranden 2/5
2004
Närvarande:
Lars W. Henricsson, ordf., Per-Anders Andersson, Johan Andersson Bo Fransson, Hans-Jörg Geist, Inga
Lill Högberg, sekr., Katarina Nilsson. Adjungerad från § 3 Krister Andersson.
§1
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt nya ledamöter välkomna. Samtidigt tackar han alla
som ställt upp i samband med årsmötet, röjning och valborgsmässobålet.
§ 2 Föregående sammanträdes protokoll
Föregående sammanträdes protokoll genomgås och läggs till handlingarna.
§ 3 Hastighetsbegränsning
Ang. önskad hastighetsbegränsning genom byn kommer Länsstyrelsen på besök 13/5. Bo, Peter O. och
Inga Lill förklarar sig beredda att ställa upp för att informera om trafiksituationen i byn.
§ 4 Skrivelser till kyrkorådet
Kyrkorådet har svarat på byalagens (Mellby o. Kivik) förfrågan om belysning på kyrkan att ärendet av
ekonomiska skäl inte är aktuellt just nu. Rådet återkommer ang. rivning av det gamla skjulet vid bårhuset.
Pelle anger summan 3.000 kr för rivningen.
§ 5 Lekplatsen
Johan och Gunilla har pratat med Länsstyrelsen, kommunen och försäkringsbolag. Wiking kontaktar
advokat. Byalaget utreder försäkringsfrågan och återkommer till ärendet.
§ 6 Bänkar
Beslutade bänkar och skyltar är nu på plats. Leif Asp har åtagit sig slipning och oljning av bänkarna.
Katarina kontaktar fam. Geist om elström från deras fastighet.
§ 7 Skyltar
Styrelsen diskuterar de nyuppsatta byskyltarna och konstaterar att de är för små.
Beslutas att befintliga skyltar sätts upp vid stenen vid väg 9 samt i 4-korset.
Två nya skyltar beställs med måttet 160x120 cm. Bo talar med tillverkaren om något ljusare blå färg.
Finansiering sker delvis utanför budget genom försäljning av donerade plastbackar.
Kostnad för bänkar och skyltar beslutas inom ramen 13.000 kr.
§ 8 Mellbydagen
Mellbydagen genomförs liksom förra året 3/7. Sara Erlingsdotter, Mellby Scenkonst, vill gärna framföra
något under dagen. Wiking underhandlar vidare med henne.
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§ 9 Medlemsavgifter
Pelle tar fram aktuella medlemslistor. Uppdras åt Hans-Jörg, Johan, Katarina och Pelle att påminna om
obetalda medlemsavgifter. En blänkare sätts också in i Mellbybladet.
Pelle skriver fakturor för annonser (kalenderår) på hemsidan 2004.
§ 10 Hemsidan
Krister informerar om pågående uppdatering av hemsidan. Under arbetet konfererar han med Bo, som
dessutom gör Mellbybladet.
§ 11 Mötesdagar
Beslutas om följande mötesdagar under 2004: Styrelsemöten 29/5, 13/6, 1/8, 2878, 10/10, 21/11. 2005.
30/1, 6/3. Mellbydagen 3/7, Julstök 18/12, Nyårsfirande 31/12, Årsmöte 22/3 2005.
§ 12 Medel till aktiviteter
Beslutas att förtäring vid årsmötet 2004 får uppgå till max 2.500 kr.
Beslutas att förtäring vid ”röjardagen” får uppgå till max 1.000 kr.
§ 13 Nybebyggelse
Byalaget har fått ritning över planerad bebyggelse i byn. Intresserade kan ta del av handlingarna hos
sekreteraren.
§ 14 Avslutning
Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte hålls hos ordföranden 2/5 2004.
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