
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby hos ordföranden 9/10
2005.
Närvarande:
Lars W. Henricsson, ordf., Per-Anders Andersson, Johan Andersson, Inga Lill Högberg, sekr., Hans-Jörg
Geist

Adjungerade:
Krister Andersson samt företagargruppens Bengt Johansson, Peter Olausson och Ingvar Andersson

§ 1

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar välkomna.

§ 2 Mellbydagen
Beslutas att nästa års Mellbydag hålls den första lördagen i juli.

§ 3 Julstök
Programmet för årets julstök diskuteras.
                      Wiking frågar Kerstin om hennes lokal för kransbindning. Alternativt hos Lisa.
                      Inköp till kransbindning sköts av Jane, Kate och Greta.
                      Pelle kontaktar kyrkoherden.
                      Bageriet ordnar sitt program.
                      Frågor till tipsrundan lämnas till Pelle och vinster till bageriet senast 10/12.
                      Wiking stämmer av med Någorlunda.
                      Ingvar frågar Östen om julgran och inbjuder honom att som tidigare stå vid affären med
                      sina granar.
                      Pelle ordnar marschaller och tillfrågar tomtarna om medverkan.
                      Inga Lill frågar ungdomskören om deras medverkan samt kontaktar KAOS.
                      Wiking pratar med Marie Blixt och Bo Fransson.

§ 4 Byns ungdomar
Diskuteras hur vi ska aktivera byns ungdomar (förslagsvis från 10 år) i byalaget och förslag framkom om
t.ex. fotbollsmatch, gärna i samband med Mellbydagen.
Inga Lill gör en lista över byns ungdomar.

§ 5 Österlen lyser
De två stora projekt med ett ”upplyst” Österlen under Allhelgonahelgen diskuteras. Alla uppmanas att
verka för att så mycket ljus som möjligt lyser i trakten.
Pelle för fram ett önskemål om upplyst kyrktorn till Kiviks församling.

§ 6 Kontakt med andra byalag
Wiking presenterar ett mail från Uffen Redhe om bland annat ”arbetspooler” inom byalag samt tipsar om
hemsidan www.redhe.se. Frågan tas upp igen.

§ 7 Vägskyltar
Pelle visar förslag till skyltar för byns vägar och strädden.
Beslutas att till en början sätta upp skyltar på de viktigaste ställena. Pelle och Wiking går en runda och
tittar.

§ 8 30-skyltar
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Frågan om någon form av 30-skyltar i byn tas upp igen till våren.

§ 9 Inkommen post
Ett mail har inkommit med fråga som gäller släktforskning. Wiking svarar brevskrivaren och tipsar om
Landsarkivet i Lund.

§ 10 Tekniska gruppen
Tekniska gruppen har krympt på grund av flyttning. Krister erbjuder sig att tillsammans med Peter ingå i
gruppen.

§ 11
Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte hålls hos ordföranden  20/11 kl 16.00.
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