Protokoll fört vid styrelsemöte med BYALAGET SÖDRA MELLBY KYRKBY hos
ordföranden 15/3 2011.
Närvarande: Wiking Henricson, ordf., Peter Olausson, Per-Anders Andersson, Göran
Hansson, Inga Lill Högberg
Adjungerad: Jane Henricsson
§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Kvarstående ärenden
a) Uppdras åt Pelle att prata med fam. Redell om gårdspumpen.
b) Östra tvättekällan: ärendet återkommer.
c) Betr. likvagnshuset tas ny kontakt med hantverkare.
d) Pelle jobbar vidare med vägskyltarna.
e) Peter jobbar vidare med frågan om hastighetsbegränsning.
§ 3 Byalagshuset
Beslutas att byalagshuset har första prioritering vid ”Röjardagen”.
§ 4 Tält
Beslutas att inköpa nytt tält till byalagsplatsen.
§ 5 Valborgsfirande
Göran ordnar elkablar etc. till Valborgs-elden.
§ 6 Utflykt
Beslutas att istället för en längre utflykt med barnen ordna en lokal aktivitet en söndag i maj
eller augusti. Jane och Catarina arbetar vidare med frågan.
§ 7 Böcker
Drygt 600 ex återstår av Kurt Karlssons bok om Södra Mellby.
Inga Lill lovar att lägga ut den till försäljning på Bokbörsen.se.
§ 8 Jubileum
Diskuteras att ordna en tårttävling i samband med kräftskivan för att fira byalagets 10 år.
Beslutas att inbjuda ordf. för övriga byalag i Kiviks församling till kräftskivan.
§ 9 Ekonomi
Kassören informerar: Ca 100.000 kr ligger orörda. I kassan finns ca 8000 kr och på banken
18000 kr.
§ 10 Årsmötet
Beslutas att 26/4 följa samma program som vid tidigare årsmöten: Mat,
årsmötesförhandlingar, kaffe.
§ 11 Motion

Beslutas att styrelsen skriver en motion till årsmötet om ett tillägg till § 5 i stadgarna: hela
styrelsen bör vara fast boende i byn eller i närområdet. Ordföranden kan omväljas för en
sammanhängande period om max fem år.
För att konfirmera denna punkt hålls extra årsmöte i samband med Mellbydagen.
§ 12 Mellby GrandPrix
Krister Ekblad har lämnat synpunkter på lådbilsrallyt och föreslagit vissa förändringar som
den nya styrelsen får ta ställning till.
§ 13
Sammanträdet avslutas.
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Wiking Henricsson, ordf.

Inga Lill Högberg, sekr.

Justerat:
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