Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby
hos ordföranden 28/6 2009.
Närvarande: Wiking Henricsson, Per-Anders Andersson, Göran Hansson, Johan Andersson,
Catarina Nilsson, Inga Lill Högberg
Adjungerad: Krister Ekblad
§ 33 Mötet öppnas
Wiking Henricsson förklarar mötet öppnat.
§ 34 Styrelsen konstitueras samt uppdrag beslutas
Beslutas om följande ledaruppdrag under innevarande år.
Kassör: Pelle
Sekreterare: Inga Lill
Kommunikationsgrupp: Peter
Trivselgrupp: Catarina
Företagarna: Inga Lill
Mellbybladet: Ingela, Krister
Hemsidan: Krister
§ 35 Firmatecknare
Beslutas att liksom tidigare ordf. och kassör var för sig är firmatecknare och fritt förfogar över
utgifter på max 1000 kr.
§ 36 Aktiviteter
Diskuteras att var och en bör ”tänka till” och komma med idéer till gemensamma aktiviteter.
Beslutas att inbjudan till aktivitet för medlemmarna kan ske via föreningens grupputskick.
Detta gäller dock ej reklam.
§ 37 Avtal
Skriftligt avtal med Kiviks församling rörande likvagnshuset föreligger. Vi inväntar kyrkoherdens
återkomst efter semester för underskrift.
§ 38 Hatighetsbegränsning
Byalagets och församlingens skrivelser ang. begäran om hastighetsbegränsning till 30 km genom
byn är klara och avsänds så fort skrivelsen från Solbacken har inkommit.
§ 39 Inkommen skrivelse
Skrivelse har inkommit från Margareta Laike ang. tvättplatsen.
Beslutas att ordf. svarar, att platsen ligger för långt bort från själva kyrkbyn för att vara aktuell.
Beslutas att undersöka vilka samfälligheter som kan stå för allmänna stigar och strädden.
Uppdras åt Peter att undersöka möjlighet till EU-bidrag till underhåll av gärdsgårdar etc.
§ 40 Brunnen

Betr. brunnen vid Amandas strädde diskuteras att för trevnadens skull sätta upp en
dekorationspump.
§ 41 Namnskyltar
Pelle undersöker frågan vidare och gör en kostnadsberäkning.
§ 42 Boden och byalagsplatsen
Arbetet med byalagets stuga vilar f.n.
Pelle sätter ut två cementrör för grillning på Mellbydagen.
I övrigt är programmet för Mellbydagen som vanligt.
§ 43 Bidrag
Beslutas att söka bidrag för barn- och ungdomsverksamhet hos banker etc. Catarina undersöker
om Gunilla Arvidsson kan ordna adresser. Pelle gör utskick enligt uppgjort brevförslag.
§ 43 Lådbilsrallyt
Årets lådbilsrally blev en stor framgång.
Beslutas att genomföra det även nästa år och att Krister jobbar vidare med reglena.
§ 44
Nästa styrelsemöte äger rum 9/8 kl 16-18.
§ 45
Sammanträdet avslutas.

………………………….
Wiking Henricsson, ordf.

………………………
Inga Lill Högberg, sekr.

Justerat:
……………………………………………………

