Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby hos Gunilla den 10 februari
2014.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Katarina Nilsson, Göran Hansson, Johan
Andersson, Daniel Andersson och Ingvar Svensson.

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna, till sekreterare valdes Ingvar.

§ 2 Likvagnshuset
Christians Bygg utförde reparation av likvagnshuset enl. överenskommelse, men sedan
kom stormen i december och slet loss nockpannor, portarna. Ny kontakt tages med
Christians Bygg om att åtgärda befintliga skador.

§ 3 Årsmötet
Årsmötet äger rum den 22 april 2014. Kallelser skall ut 4 veckor innan årsmötet,
motioner 2 veckor innan årsmötet.

§ 4 Årets aktiviteter 2014
A. Röjardan
Röjardagen äger rum lördagen den 12 april kl 10.00. Samling vid byalagshuset.
Fokus läggs på Amandas Strädde.
De skyltar i sträddena, som ej är uppsatta fixas på plats.
Ev åtgärder på likvagnshuset och byalagshuset.

B. Valborgfirande
Valborgsmässoaftonfirande den 30 april äger rum som vanligt ute på graverna vid
Göranssons fruktodling där bålet tänds och möjligheter till korvgrillning m.m erbjuds.

C. Växtbytardag
Lördagen den 17 maj kl 14.00 vid byalagshuset finns möjligheter att byta medhavda
växter med varandra.

D. Nationaldagen
Fredagen den 6 juni äger en del aktiviteter rum i S.Mellby. Det är Österlens Museums
Kulturvandring i samarbete med Mellby byalag där bl. a. Lena Alebo berättar om den
gamla kyrkan, Ingvar Bagare berättar om bageriet, Gunilla tar sig an bårhuset och
historien om ”trollstenen”. Allt detta kostar 50 kronor per person och då ingår fika vid
byalagshuset.

E. Mellbydagen
Mellbydagen är fastställt till lördagen den 5 juli. I samband med Mellbydagen har det
ordnats loppmarknad på torsdagen innan, men ev slopas denna för att hållas vartannat
år.
F. Kräftskivan
Kräftskivan spikas till den 16 augusti.

G. Österlen lyser
Allhelgonahelgen 20141101 tänker byalaget belysa S. Mellby mölla och lite andra
aktiviteter för att lysa upp höstmörkret.

H. Julstöket
Årets sista event blir julstöket lördagen den 13 december.

§ 5 Underhåll Kyrkobacken
Ordförande tog upp problematiken ang. ägarförhållanden till kyrkobacken och dess
underhåll mellan husägare och samfällighet. Ordföranden åtog sig att ordna ett möte
mellan berörda parter.

§ 8 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum i byalagshuset tisdagen den 8 april.

§ 9 sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Gunilla Arvidsson Ordf.

Ingvar Svensson sekr.

