
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby  
hos ordföranden 8/8 2010. 
  
Närvarande: Wiking Henricsson, Per-Anders Andersson, Johan Andersson, Göran Hansson, Inga 
Lill Högberg 
Adjungerad: Krister Ekblad 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Wiking Henricsson förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2 Föregående protokoll 
Protokollet genomgås och läggs till handlingarna efter rapport: 
 Likvagnshusets upprustning väntar till våren.  
 Byahuset bör snarast få sin ytterbeklädnad. Wiking pratar med Göran E. 
 Gårdspumpen: underredet är klart Pelle ser till att pumpen kommer upp. 
 Källan åtgärdas under våren. 
 Skyltar: Pelle ansvarar för att återstående skyltar kommer upp under hösten. Göran kan 
 ordna stolpar. 
 Hastighetsbegränsning: Myndigheten har inte besvarat vår skrivelse. Wiking och Peter går 
 vidare med ärendet. 
  
§ 3 Årets sista aktiviteter 
Tältet till kräftskivan 14/8 sätts upp nu på tisdag kl. 18. 
Julstök 18/12 enligt traditionen.  
 
§ 4 Arbetsgrupperna 
Företagargruppen har träffats och diskuterat gemensam marknadsföring. Krister undersöker hur 
den kan kopplas till hemsidan. 
Övriga grupper har också träffats. 
 
§ 5 Styrelsemöten 
Kommande styrelsemöten: 31/10, 5/12. 
Saknade protokoll kommer snarast att sättas in på hemsidan. 
 
§ 6 Ekonomi 
Föreningen har f. n. på bank 17.700 kr, på Österlenkonto 100.400 kr samt i kassa cirka 11.000 kr.  
Godkänns att föreningen har bytt bank till Färs och Frosta Sparbank. 
Godkänns betalning av kr 2.196,50 för förbrukningsmaterial. 
Godkänns inköp av trimmer för 6.300 kr. 
Medlemsregistret är f.n. inte komplett på grund av problem med bankbytet. 
olika möjligh....... 
Olika möjlighet till bidrag, bl.a. till likvagnshuset, diskuteras. Uppdras att åt Peter att söka bidrag 
hos Färs och Frosta sparbank för kulturgärning som renovering av likvagnshus, upprustning av 
källor samt pumpar som varit allmänna och uppsnyggning av gärdsgårdar. 



Uppdras åt Wiking att hos samma bank ansöka om bidrag för barn och ungdomsaktiviteter som 
Lådbilsrally, Juniordag, Mellbydag och julstök. 
 
Byalaget har kvar cirka 660 ex av boken om Mellby. Vi bör försöka sälja dem vid lämpliga 
tillfällen. 
 
§ 7 Hemsida/Mellbyblad 
Hemsidan uppdateras efter hand, bl. a. med protokoll. ”Vackraste byskylten” flyttas från första 
sidan till bildarkivet.  
Mellbybladet kommer i september.  
 
 
§ 8 Övrigt 
Påminns om byalagsträffen i Kiviks kapell 22/8. 
Beslutas att ordna belysning som tidigare under Österlen lyser. 
Lådbilsrallyt: Krister presenterar förslag till förbättringar för att undvika olyckor. Bilaga. 
Förslagen tas upp vid nästa möte.  
Loppisen: Göran föreslår att loppisen flyttas till en vardagskväll i veckan före Mellbydagen för att 
få större publik. Frågan tas upp vid nästa möte. 
Göran för fram frågan om att styrelsen ska bestå av enbart fastboende medlemmar. Frågan tas upp 
vid nästa möte. 
 
§ 9 
Sammanträdet avslutas. 
 
 
………………………….          ………………………   
Wiking Henricsson, ordf.           Inga Lill Högberg, sekr. 

 

 

      Justerat: 

 
    …………………………………………………… 

 


