
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby hos ordföranden 29/1
2006.

Närvarande:

Lars W. Henricsson, ordf., Inga Lill Högberg, sekr., Catarina Nilsson, Hans-Jörg Geist.

Adjungerade: Birgitta Björk, Krister Ekblad.

§ 1
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar välkomna.

§ 2 Föregående mötes protokoll
Protokoll från 20/11 och 4/12 genomgås och läggs t.h.

§ 3 Utestående ärenden
Skyltar i sträddena: Vi inväntar förslag från skylttillverkare.
Pelle undersöker möjligheten att sätta upp byskylt på vägen mot Käsket.
Betr. ”sneda” gatlyktor: Peller tar bilder och kontaktar Peter Olausson som går vidare med ärendet.

§ 4 Aktiviteter
Beslutas att röjardagen ordnas 8/4, lagom inför påsken.

§ 5 Årsmöte
Beslutas att årsmötet hålls 18/4. Förtäring ordnas som förra året av Jane, Catarina, Pelle och Greta. Inga
Lill bokar kyrksalen
samt ber Cerny att delta med ”välsignelse” samt fråga honom om tal vid bålet på Valborgsmässoafton.
Pelle undersöker alternativa platser för bålet.

§ 6 Mellbydagen
Beslutas att Mellbydagen ordnas 15/7.

§ 7 Lådbilsrally
Beslutas att ordna lådbilsrally samt kräftskiva på byalagsplatsen, preliminärt 19/8. Krister håller i trådarna
för detta.

§ 8 Österlen lyser, julstök, nyårsafton
Beslutas att byn deltar i Österlen lyser 4/11 som förra året.
Beslutas att julstök ordnas 16/12 samt att byn samlas för nyårsfirande 31/12.

§ 9 Styrelsemöten
Beslutas att styrelsen håller sammanträde 29/1, 12/3, 23/4, 25/6, 13/8, 22/10 (med Företagargruppen) samt
26/11.

§ 10 Mellbybladet
Krister åtar sig att trycka upp Mellbybladet och önskar få in material. Sommartid plastas bladet in och
sätts på anslagstavlan.

§ 11 Lekplats
Svar har inkommit från Kyrkorådet om den föreslagna lekplatsen. Säkerhetskraven är alltför stora, varför
ärendet avslutas.
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§ 12 Belysning av kyrkan
Svar har inkommit från Kyrkorådet om föreslagen belysning av kyrkan. Kyrkorådet tar upp frågan i sitt
budgetarbete.

§ 13 Hemsidan
Krister fortsätter dialogen med Österlen.com

§ 14
Sammanträdet avslutas.
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