Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby hos Ingvar
Den 18 Februari 2013.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Katarina Nilsson, Göran Hansson, Per-Anders Andersson, Johan
Andersson, Daniel 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
Inte hört något nytt ang. bidrag. I värsta fall om bidraget uteblir föreslås att Byalaget
fortsätter rusta upp huset.
§ 3 Årsmötet
Inför årsmötet 2 April kl 19.00 i församlingshemmet S. Mellby:
Gunilla skriver verksamhetsberättelsen, Pelle fixar med revisionen.
Byalaget bjuder på ”påsklunch” enligt traditionen.
§ 4 Budget
Budget för 2013 diskuterades.
§ 5 Webbmaster
Peter Olausson håller på med den nya Webbsidan och nytt Webbhotell. Har varit en del diskussioner ang.
privata E mail adresser m.m. Det har löst sig och tanken är att styrelsemedlemmar själva kan gå in skriva, lägga
in protokoll m.m

§ 6 Aktiviteter 2013.
Boksoppa i byalagshuset under ledning av Gunilla onsdag 13 Mars.
Röjardag lördag den 13 April. Kyrkobacken är tänkt för uppfrächning. Gunilla kontaktar Mellby
Samfällighet för ev medverkan. Johan tar kontakt med närboende.
Valborgsfirande tisdag 30 April. Samma rutiner som föregående år.
Loppmarknad torsdag den 4 Juli kl 1800-1930. På byalagsplatsen. Tältet sätts upp söndag 30 Juni.
Mellbydagen lördag den 6 juli. Tältet tas ner söndag den 7 juli.
Kräftskiva den 17 augusti. Tältet upp den 11 augusti.
Österlen lyser 1-2 November någon form av aktivitet eller ljusspel.
Julstöket lördagen den14 December
§ 7 Övrigt
En Låda innehållande lite fritidsaktiviteter inköpes och placeras vid Byalagshuset.
Ex på fritidsaktiviteter kan vara boule, badminton, kubb m.m. När någon byalagsmedlem känner för någon
fysisk aktivitet så är det bara att dyka i lådan och utnyttja spelen och byalagstomten.
§ 8 Nästa styrelsemötemöte
Nästa styrelsemöte äger rum i byalagshuset Mån den 13 Maj 2013.
§ 9 sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

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

………………………………………….
Ingvar Svensson sekr.

