Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby i byalagshuset
den 27 juni 2013.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., 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
Christians Bygg börjar reparationen på likvagnshuset i september. Bl.a. taket utbyte av trasiga
eternitplattor m.m. Kostnad max 20 000 kronor.
§ 3 Mellbybladet
Mellbybladet utkom i slutet på Maj-månad. Diskuterades om Mellby bladet skall delas ut innan för att
alla medlemmar i tid får reda på årets aktiviteter.
§ 4 Inköp
Gräsklippare inköpt, ett nytt träd planterat på ängen där likvagnshuset står, då det ”gamla” trädet
tragiskt gick bort. Pelle köper en ny skrivare till byalaget med Johan som tekniskt sakkunnig.
§ 5 Loppmarknaden den 4 juli
Ingen annons inför loppmarknaden, Pelle skyltar upp i byn. Tältet sätts uppe i god tid före
loppmarknaden (är redan uppe när detta protokoll skrivs) och står kvar över Mellbydagen. Byalaget
har försäljning av kaffe och Mellbybagarens kaka.
§ 6 Mellbydagen den 6 juli 2013.
Ulf och Lars Martin håller i aktionen, Mellingpriset sköter Mellbybagarna om. Kaffet och kaka fixar
byalaget.
Som traditionen bjuder på så tar var och en med sin rätt till arrangemanget och så äter vi en gemensam
buffé.
§ 7 Kräftskivan den 17 augusti
Anmälan sker till Gunilla Arvidsson senast 1 vecka innan d.v.s den 10 augusti. Byalaget fixar
välkomstdrink, smörgåstårta, kräftor, ost, bröd, kaffe och tårta till det facila priset 100 kronor.
§ 7 Övrigt.
En medlem i byalaget föreslog att vi skulle ”koppla” på vatten vid nybygget intill byalagsplatsen.
Byalagsstyrelsen avslog förslaget.
§ 8 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum i byalagshuset Tors den 3 okt 2013 kl 19.00.
§ 9 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
………………………………………….
Gunilla Arvidsson ordf.

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

