Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby i byalagshuset 10 juni 2014.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Per Anders Andersson, Johan Andersson, Daniel
Andersson och Ingvar Svensson.

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

§ 2 Föregående protokoll
Ordförande gick igenom förra protokollet från den 8 april.

§ 3 Likvagnshuset
Kostnader för Likvagnshuset med nya portar, putsning i sprickor mm diskuterades.
Styrelsen enades om ett tak på 13000 kronor. Jilvinas är tillfrågad. Pelle tar kontakt med
honom ang. kostnad och utförandet.

§ 4 Nationaldagen
Gunilla informerade om en uppskattad nationaldag i Södra Mellby där ordföranden
berättade om stenen bakom likvagnshuset, en sägnen om övernaturliga krafter och små
varelser, Ingvar A hade en minivandring och berättade om några hus på Mellby backe,
Lena Alebo berättade om Södra Mellbys gamla kyrka och Ulrika Wallenbom från
Simrishamns museum redogjorde lite om föremål från bronsåldern, jägarstenåldern
som påträffats vid utgrävningar i Svinaberga och S. Mellby.

§ 5 Flaggstång
På nationaldagen väcktes frågan om en flaggstång på byalagsplatsen. Till en rimlig
kostnad hissas flaggan på bemärkelsedagar för de personer i byn som firar något t.ex
födelsedag eller något annat. Ingvar Andersson och Göran Hansson har åtagit sig att
sköta ”flaggningen”. Styrelsen skall ta fram kostnaderna för flaggstången.

§ 6 Byalagshuset
Nytt laminatgolv i byalagsstugan bör utföras för trivsamhetens skull. Gunilla kollar
kostn. På IKEA och hemkörningsavgift.

§ 7 Mellbydagen
Inför Mellbydagen den 5 juli distribuerar Pelle ut inbjudan och vädjar om hjälp att resa
tältet. Gunilla fixar arrangemangen till Auktionen och lotteri. Kaffe och kaka sköter
Johan och Daniel. Gunilla kollar så att servetter, muggar, kaffe, saft mm finns. Tältet
reses den 1 juli kl 19.00 och nedtages den 6 juli.

§ 8 Kräftskivan
Inför kräftskivan den 16 augusti sköter Gunilla inbjudan, Pelle ombesörjer
välkomstdrinken. Ingvar beställer smörgåstårtan, smör, ost, kräftservetter. Daniel fixar
rosenbröd och kaka. Priset blir 100 kronor per person. Tältet sätts upp den 12 augusti
och nedtages den 13 augusti.

§ 9 Skyltarna
Skyltarna i strädena kostade 7325 kronor och är nu uppsatta.

§ 10 Deklaration
Pelle redogjorde för problemen av deklarationen för vår ideella förening och har tagit
hjälp för att vi kan bli befriade under 5 år att deklarera.

§ 11 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte äger rum
onsdagen den 24 september kl 19.00
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