
Protokoll fört vid extra styrelsemöte med BYALAGET SÖDRA MELLBY KYRKBY hos 
ordföranden 26/7 2011. 
 
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf, Ingvar Svensson, Per-Anders Andersson, Göran 
Hansson, Peter Olausson, Catarina Nilsson och Krister Ekblad (adjungerad).  
 
Ej närvarande: Johan Andersson. 
 
1. Mötet öppnas 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2. Till sekreterare för mötet valdes Göran Hansson. 
 
3. Beslutades att lägga minnesanteckningarna från Mellbydagen, ang. stadgeändring i § 5 till 
handlingarna. 
 
4. Beslutades att lägga fram följande förslag ang. stadgeändring av § 5 som årsmötet 2012 
får ta ställning till. 
 
4.a,1 

• Föreningens styrelse skall bestå av 7 ledamöter, alla ordinarie. För giltigt beslut 
gäller enkel majoritet. Mötets ordförande har utslagsröst.  

• Styrelseledamöter, som skall vara fast boende i Södra Mellby Kyrkby med 
omnejd, väljs för två år. 

4.a,2 
• Föreningens styrelse skall bestå av 7 ledamöter, alla ordinarie. För giltigt beslut 

gäller enkel majoritet. Mötets ordförande har utslagsröst.  

• Ordförande och minst 4 styrelseledamöter ska vara fast boende i Södra Mellby 
Kyrkby. Styrelseledamöter väljs för två år. 
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4.b,1 

• Ordförande väljs vid årsmötet för ett verksamhetsår och kan omväljas för en 
sammanhängande period om  max 5 år. 

 
4.b,2 

• Ordförande väljs vid årsmötet för ett verksamhetsår. 
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4.c 

• Enligt § 11 kräver beslut om ändring av stadgarna ett godkännande av 2/3 av de 
röstande vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie 
årsmöte.   

 
 
Catarina Nilsson reserverade sig mot ändringarna från tidigare styrelsebeslut. 
 
5. Beslutades att till kräftskivan och 10-års jubileet, inköpa mousserande vin och 
jubileumsdekorerad tårta. Mellbybagaren tillfrågas om de har tid och möjlighet att fixa tårtan, 
helst i så fall en jubileumsmodifierad citronella, i annat fall får vi anlita externt bageri.  
 



6. Beslutades att ordförande inbjuder två representanter från respektive byalag i 
Grevlunda/Vitaby, Ravlunda, Vitemölla och Kivik till kräftskivan och jubileet.  
Ordförande kommer också att tillfråga Viking Henriksson om han skulle kunna tänka sig 
berätta om de tio första åren av byalagets historia vid jubileet. 
 
7. Krister har uppdaterat hemsidan och fortsätter att jobba med denna. 
 
8. Beslutades att bestämma någorlunda fasta tidpunkter för några av våra aktiviteter som 
inte är helt datumstyrda enligt följande: 

• Mellbydagens fest med auktion och andra trevligheter, infaller på kvällen andra 
lördagen i juli och byaloppisen  torsdag kväll, mellan 18.00-20.00 i samma vecka. 

• Julstöket infaller på en lördag mellan lucia och julafton. 
  
9. Lådbilsrallyt 2011 var mycket lyckat och välorganiserat och Krister har en del nya idéer om 
nästa års race. Han har varit i kontakt med Autoseum och Yankie car club (?) om att dessa 
ev. kan medverka med en utställning av bilar på vår byalagsplats. 
Krister fortsätter också att jaga priser från sponsorer. 
   
10. Beslutades att Krister skriver ner lite om lådbilsrallyt till Mellbybladets höstnummer och 
att Catarina gör det samma från loppisen och Göran från kräftskivan/jubileet. 
 
11. Beslutades att Pelle tar kontakt med Ingemar om ett slutförande av det yttre arbetet på 
vårt byalagshus innan vintern. Ordföranden och Catarina ser till att det hängs upp gardiner i 
fönstren. 
 
12. Beslutades att Catarina köper in en kaffekokare som ska användas vid våra 
sammankomster på byalagsplasten. Vårt byalagshus ska i första hand användas till förråd 
men där ska även finnas i alla fall ett bord för tillredning av mat etc. och kanske även en 
kemtoalett i den södra delen. Samtliga ledamöter uppmanas att leta och kolla upp priser på 
någon typ av toalett. 
 
13. Gruppfoto av de närvarande styrelseledamöterna som kommer att läggas ut på 
hemsidan tas av Krister. 
 
14. Ordförande meddelar att de överblivna plywoodskivorna från byalagsbygget har sålts till 
Mats Nilsson för 250 kronor.  
 
15. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
..........................................                     .......................................... 
Gunilla Arvidsson, ordf                           Göran Hansson, sekr 


