
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby  
hos ordföranden 9/8 2009. 
  
Närvarande: Wiking Henricsson, Per-Anders Andersson, Gunilla Arvidsson, Peter Olausson, 
Inga Lill Högberg 
 
§ 46 Mötet öppnas 
Wiking Henricsson förklarar mötet öppnat.  
 
§ 47 Föregående protokoll 

Protokollet genomgås och läggs till handlingarna. 
 
§ 48 Likvagnshuset 

Informeras om att arrendeavtalet för likvagnshuset är klart. Uppdras åt Peter att dokumentera 
byggnaden och göra en plan för arbetet med den. Uppdras åt Gunilla att fråga Lena Alebo, 
Österlens museum, hur vi ska vårda likvagnen. Inga Lill att se till att bild och text kommer med i 
Församlingsbladet. 
 

§ 49 Pump 

Beslutas att godkänna inköp av begagnad pump till källan för 1.200 kr. Uppdras åt Peter att gå 
igenom pumpem och göra en plan för arbetet med den. 
 
§ 50 Kartor 

Margareta Laike har lämnat in en del kartor över vårt område. Wiking kontaktar Lantmäteriet för 
att få fram fler giltiga kartor. 
 
§ 51 Byalagshuset 

Godkänns att Göran Eriksson använder två dagar med medhjälpare för nödvändigt arbete med 
tak, väggar, fönster etc. Väggmaterialet målas helgen efter kräftskivan. Pelle håller kontakt och 
gör en arbetsplan. 
Beslutas att plåtskåpen avyttras. 
Beslutas att inköpa spännband för 545:- inkl. moms. 
 
§ 52 Ekonomi 

Cirka 100 medlemmar har betalt årsavgift, övriga har fått påminnelse. Föreningen har 100.000 kr 
på Österlenkontot samt cirka 15.000 i kassan. 
 
§ 53 Skyltar 

Pelle och Wiking arbetar vidare med ärendet. 
 
§ 54 Bidragsansökan 

Uppdras åt Gunilla att undersöka möjligheterna för bidrag till barnaktiviteter samt för bevarande 
av gärdsgårdar och källor. 
 
§ 55 Kräftskivan 



F.n. är 20 personer anmälda till kräftskivan, vilken kommer att genomföras som planerat. 
 
§ 56 Juniordagen 

Årets juniorresa går till Skånes Djurpark i Höör. Göran och Johan sätter ihop programmet. 
 
§ 57 Mellbybladet 

Meddelas att Mellbybladet kommer ut efter Juniordagen. 
 
§ 58 Trädgårdsvandring 

Gunilla föreslår att vi nästa år genomför en trädgårdsvandring. Frågan diskuteras och den 
återkommer. 
 

§ 59 Nästa möte 

Beslutas att nästa styrelsemöte genomförs 8/11 istället för 25/10. 
 

§ 60 

Sammanträdet avslutas. 
 
 

………………………….          ………………………   
Wiking Henricsson, ordf.           Inga Lill Högberg, sekr. 

 

 

      Justerat: 

 
    …………………………………………………… 

 


