Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget i Södra Mellby i byalagshuset den 16
maj 2013
Närvarande: Gunilla Arvidsson (ordf), Catarina Nilsson, Per-Anders Andersson, Ingvar Svensson, Johan
Andersson, Daniel Andersson och Göran Hansson.
§1. Gunilla öppnar mötet.
§2. Till sekreterare för mötet valdes Göran.
§3. Beslutades att sekreterare för styrelsemötena under 2013 ska vara ambulerande mellan deltagarna.
§4. Till kassör under 2013 valdes Per-Anders.
§5. Beslutades att köpa in ny gräsklippare för max 8000 kr.
§6. Catarina informerade om att hennes svärson, Anders, kommer att fixa till runt ”killan”, bl.a. ska trappan
göras vid.
§7. Göran ska köra med röjsåg kring byalagsträdet.
Byalagshus:
§8. Borden vid byalagshuset ska Pelle och Ingvar olja innan Mellbydagen.
§9. Nytt golv, typ Pergo, ska läggas in i byalagshuset. Pelle, Ingvar och Göran kollar upp priser.
§10. Ventiler ska monteras och fack till tältstänger i förrådsdelen ska byggas innan Mellbydagen. Göran
ansvarig.
Sommarens aktiviteter:
§11.
4 juli – Loppis för byalagsmedlemmar mellan 18.00 – 20.00. Gunilla annons.
6 juli – Mellbydagen 18.00. Buffe, auktion (Lars–Martin), mellingpris. Byalag står för kaffe och kakor. Tält upp
30 juni kl. 17.00. Pelle mejlar ut. Tält ner 7 juli 17.00.
17 augusti – Kräftskiva 18.00. 100 kr/pers. I detta pris ingår smörgåstårta, kräftor, smör, bröd, ost, kaffe, kaka
och välkomstdrink. Tält upp 11 augusti 17.00, ner 18 augusti 17.00.
Till lådan med redskap ska inköpas typ boccia, krocket, kub och badmintonracket. Max 1000 kr. Medlemmar
får gärna lägga dit annat användbart.
§12. Likvagnshuset: Taket fixas till snarast. Gunilla kontaktar Christians bygg.
§13 .Mellbybladet: Utgivning snarast. Gunilla kontaktar Ingela. Ingvar Svensson skriver om röjardag, Ingvar
Andersson om byavandringen och Catarina om Valborg. Kolla logga med Krister. Finns foto?
§14. Hemsidan. Gunilla mejlar Peter om vad ska in på denna.
§15. Beslutades köpa in ny skrivare på nätet. Pelle, Ingvar och Johan kollar. Max 3000 kr.
Övriga frågor:

§16.
Gunilla läser upp ett tackbrev från avgångna kultur- och fritidschefen i Simrishamns kommun, Gunilla Jalnert.
Styrelsen tackar Mellbybagaren, Ingvar Andersson, för bidraget på 900 kr till renoveringen av likvagnshuset.
Pelle har hälsat 2 nya Mellbybor välkomna och överlämnat Mellbyboken till dessa. De som köpt Tom och
Agnetas gård har även de fått boken.
§17. Nästa styrelsemöte är den 27 juni kl 19.00 i byalagshuset.
§18. Gunilla tackar för visat intresse och avslutar mötet.

………………………………………
Gunilla Arvidsson, ordf.

……………………………………….
Göran Hansson, sekr.

