Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby
hos ordföranden 17/6 2007
Närvarande: Wiking Henricsson, Peter Olausson, Göran Hansson, Inga Lill Högberg
Adjungerad: Krister Ekblad
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Kontaktperson
Beslutas att en kontaktperson för varje arbetsgrupp ska finnas på hemsidan. Trivselgruppen:
Catarina Nilsson, kommunikationsgruppen: Peter Olausson, företagargruppen: Inga Lill Högberg.
§ 3 Företagargruppen
Beslutas att försöka samla företagarna till en träff i augusti och informera om byalaget. Inga Lill
åtar sig att hålla i träffen och gå ut tidigt med inbjudan till alla företagare.
§ 4 Tillbakablickar
Årsmötet: Försöka hålla formalia kort och fokusera på den sociala samvaron.
Röjardag: Uppslutningen var dålig i år.
Valborg: Dagen mycket lyckad med ca 125 deltagare. Byalaget riktar tack till kh Cerny Ericson,
Gull-Britt Mårtensson och kyrkokören. Nästa år bör annonsering ske i mycket god tid. Eftersom
tomten som byalaget arrenderar kommer att säljas, behöver vi kanske leta efter ny plats till nästa
år.
§ 5 Postlåda
Posten har meddelat att postlåda åter kommer att sättas upp i byn.
§ 6 Trafikproblem
Ordf. hartillskrivit kyrkorådet ang. de svåra parkeringsförhållandena vid större evenemang i
kyrkan.
§ 7 Hemsidan
Omläggning av hemsidan är klar. Vi har bytt till webhotellet Loopia. Byalagets medlemmar kan
få e-postadress där mot 100 kr i uppläggningsavgift. Gamla bilder kommer att läggas in, liksom
utdrag ur Mellby-boken med uppmaning att köpa den.
Uppdras åt Pelle att se till att hemsidans adress finns på byskyltarna.
Peter har flyttat hemsidan till sodramellby.com samt reserverar även sodramellby.nu.
Uppläggningskostnad cirka 1300 kr för alla tre samtlöpande avgift cirka 100 kr per site.

§ 8 Vykort
De återstående gamla vykorten inventeras och kan ev. delas ut till företagarna. Styrelsen planerar
för nya.
Inga Lill frågar Bo om de gamla korten och frågar om rättigheterna.

Peter undersöker om det finns bilder att använda för ev. nya kort. Frågan diskuteras senare i höst.
§ 9 Belysning
Göran och Pelle undersöker möjligheten att ha belysning på byskyltarna samt ordna
”vintermotiv”. Ordnar dessutom ytterligare skyltar till sträddena och inkommer med förslag.
§ 10 Mellbydagen
Catarina och Jane ordnar försäljning av pajer, saft och sylt. Pelle ordnar latrin. Lars-Martin sköter
auktionen. Inga Lill stöter på företagarna om gåvor till auktionen samt ordnar annonsering i ÖM
och notis i YA. Krister ordnar annonsering i Radio Österlen.
Beslutas att avsätta max 4000 kr för omkostnader till Mellbydagen.
§ 11 Nya aktiviteter
diskuteras att ordna dagsutflykt för medlemmarnas barn (under 12 år), kanske till Skånes djurpark
i september. Göran undersöker möjligheten att hyra buss.
Beslutas om en garantisumma på 5000 kr för utflykten.
§ 12 Lådbilsrallyt
Krister ordnar affisch, regler, olika klasser etc. samt skaffar startlistor, nummerlappar, tape,
häftpistol. Göran sköter tidtagningen, Mats skaffar höbalar, Catarina ordnar förbandslåda. Pelle
skaffar koner.
Start sker från släp. Jury: Wiking, Peter och Krister, som är överdomare
Catarina och Karin svarar för sjukvård. Mats är starter. Utkik: Krister, Göran, Hans-Jörg m.fl.
Krister ordnar banderoll och målflagga samt kommunikationsradio.
Beslutas att inköpa radio för högst ca 1800 kr.
Trivselgruppen ordnar saft, korv etc.
Den interna kräftfesten för medlemmar kostar 50 kr för vuxen, barn under 12 år gratis.
Beslutas att budgetera 6000 kr för festen. Tält och bord sätts upp en vecka innan.
Inga Lill annonserar i ÖM och lämnar notis till YA veckan innan. Krister ordnar
radioannonsering.
Priser: Krister kollar med Catarina och Johan. Ev. datorspel och pokal.
§ 13 Flyttning
Byalaget kan komma att förlora den arrenderade tomten.
Beslutas att utse Mats, Catarina, Pelle och Göran att komma med förslag till annan lämplig plats
för byns aktiviteter.
§ 14 Kyrkebacken
Vegetationen i Kyrkebacken behöver röjas. Uppdras åt Pelle att undersöka vad som behöver
göras.
§ 15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte: 5/8.

Då det har varit dålig uppslutning på de senaste mötena, hoppas ordf. på bättring och påminner
om beslutade datum för styrelsemöten: 5/8, 21/10,25/11 (ev.), 9/12 (ev.). (Styrelsemedlemmarna
uppmanas meddela vilket datum som passar bäst. 25/11 eller 9/12!)
………………………………..

.........................................

Lars Wiking Henricsson, ordf

Inga Lill Högberg, sekr
Justerat:
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