Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby
hos ordföranden 10/2 2008
Närvarande: Wiking Henricsson, Per-Anders Andersson, Johan Andersson, Göran Hansson, Inga
Lill Högberg, Catarina Nilsson, Peter Olausson,
Adjungerad: Krister Ekblad
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Byalagstomten
Tänkbara placeringar av återstående skyltar diskuteras. Pelle fortsätter att arbeta med ärendet.
§ 3 Skrivelse
Med anledning av planerad nybebyggelse på Mellby 6:19 diskuteras kommunens policy i sådana
frågor.
Beslutas att en enig styrelse lämnar synpunkter till kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.
§ 4 Kyrkans likvagnshus
Styrelsen diskuterar möjligheten att få disponera kyrkans gamla bårhus, som nu rymmer en
likvagn, till redskapsbod, mot att byalaget sköter underhållet, alternativt övertar huset.
Uppdras åt Inga Lill att framlägga frågan i kyrkorådet.
§ 5 Ekonomi
Pelle redogör för byalagets ekonomiska situation och konstaterar att vår ekonomi är god.
Beslutas att i efterhand godkänna inköp av laserskrivare för 4.030 kr, vilken summa finns i
budget för 2007.
Årsmötet 2007 översteg avsatta medel, men mycket av det inköpta användes till byalagets övriga
program under året.
§ 6 Årsmötet
Beslutas att avsätta 5.000 kr till årsmötet.
Uppdras åt Inga-Lill att skriva årsberättelse för 2007.
§ 7 Hemsidan/Mellbybladet
Peter och Krister arbetar vidare med den nya hemsidan och presenterar den på årsmötet.
Inga-Lill inkommer under veckan med utlovad artikel och Pelle åtar sig att fotografera.
§ 8 Lådbilsrallyt
Beslutas att lådbilsrallyt arrangeras 31/5 med inskrivning från kl 13.00 och start kl 14.00.
Krister presenterar utkast till program och arbetsuppgifterna fördelas.
Beslutas sätta åldersgräns för juniorer vid 12 år. I både junior- och seniorklass delas 3 priser ut:
biobiljetter för 300 resp. 200 och 100 kr.
Snyggaste lådbil belönas med påslakanset med Ahlgrens bilar som motiv. Juryn som utser
vinnaren består av Lasse, Peter och Krister.

Beslutas att avsätta 3.000 kr till priser (biobiljetter) samt kaffe, korv etc.
§ 9 Grusådan
Styrelsen uppmärksammar att Vägverket sköter gruslådan i backen dåligt. Pelle och Wiking
inspekterar lådan 11/2 och eventuell åtgärd diskuteras vidare.
§ 10 Tältet
Pelle informerar om att tältet är reparerat och har fått ny dragkedja och nya band.
Beslutas avsätta 2.000 kr för arbetet.

§ 8 Mötet avslutas.
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Lars Wiking Henricsson, ordf.

Inga Lill Högberg, sekr.

Justerat:
……………………………………………………

