Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby hos Per-Anders Andersson
Den 13 November 2012.

Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Catarina Nilsson, Göran Hansson, Per-Anders
Andersson, Johan Andersson och Ingvar Svensson.

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Till sekreterare valdes Ingvar Svensson
Genomgång av föregående protokoll.

§ 2 Likvagnshuset
Gunilla har skickat in ansökan om bidrag för upprustning av likvagnshuset till Kulturenheten
på Länsstyrelsen. Bidrag med eget kapital 20%. Väntar på svar.

§ 3 Byalagshuset
Inköp av möbler, gardiner, gardinstänger m.m 7000 kr.
Beslut togs att fixa till golvet nästa år.

§ 4 Boksoppa
Liten invigning av byalagshuset ägde rum tisdagen den 30 oktober 2012 med boksoppa och
diskussion av läsvärda böcker under ledning av Gunilla. Trevlig och givande sammankomst.
Nästa boksoppa äger rum januari 2013.

§ 5 Österlen lyser
Inför Österlen lyser införskaffades Halogenstrålkastare för 2090 kronor, för att belysa Södra
Mellby mölla alla helgons helgen den 3-4 November.

§ 6 Webbmaster
Ny Webbmaster efter Christer Ekblad, som avsagt sig uppdraget blir Peter Olausson.

§ 7 Julstöket 15 December.
Församlingshemmet bokat för Julfesten. Julmaten hämtas från klockaregården i Borrby. Priset
för julbordet blir 200 kr per person för maten. Barn under 6 år gratis, barn mellan 6-12 år 10
kr per år. Drycker medtages själv.
Kransbindningen äger rum i Byalagshuset.
Gunilla håller i tipsrundan, en för vuxna och en för barn. Pelle sätter upp tipslapparna.
Gunilla hör med Gullvi i Ravlunda ang. underhållning på kvällen i församlingshemmet.
Göran hör med Eskil ang Julgransförsäljning vid byalagshuset.
Julgran med slinga vid byalagshuset ombesörjer Göran, Catarina fixar julstjärna, marchaller
m.m.
Mellbybagaren har aktiviteter som vanligt.
Gunilla kollar kyrkobesöket kl 1600.

§ 8 Hastighetsbegränsning
Gunilla har varit i kontakt med Simrishamns Kommun samhällsförvaltningen ang 40
kilometers hastighetsbegränsning. Simrishamns Kommun avvaktar regeringsbeslut. Med
andra ord beslutet dröjer.

§ 9 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum hos Ingvar tisdagen den 12 februari 2013.

§ 10 sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

…………………………………………
………………………………………….
Gunilla Arvidsson Ordf.

Ingvar Svensson sekr.

