Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby hos Gunilla 5 Maj 2015.
Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Daniel Andersson, Göran Hansson, Catarina
Nilsson, Johan Andersson och Ingvar Svensson.

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

§ 2 Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll från den 2 Feb 2015

§ 3 Likvagnshuset.
Enl. protokollet 2014-09-24 skulle Göran och Eskil Hallgren fixa portarna till
likvagnshuset. Det är inte åtgärdat ännu, men kommer att åtgärdas framöver. Vidare har
fukt upptäckts på likvagnshuset och en dränering behövs sannolikt göras. Göran
kontaktar Mats Hansson Alenäs om det är OK.

§ 4 Sommarens aktiviteter
Växtbytardagen lördagen den 16 Maj kl 14.00-15.30 på byalagsplatsen.
Nationaldagen den 6 Juni på byalagsplatsen. Kl 14.00-16.00 Medtag egen Fikakorg
för lite samkväm. Göran har bjudit in förre landshövdingen Einar Larsson, som kommer
att framföra lite anekdoter från sin långa livstid.
Mellbydagen lördagen den 4 juli. Inbjudan, praktiska detaljer m.m skickar Pelle ut i
god tid. Tältet reses onsdagen den 1 juli. Gunilla kontaktar auktionsgubbarna. Catarina
ombesörjer dukning m.m. Mellbybagarna står för bakverken. Gunilla fixar kaffe, te,
servetter.
Kräftskivan lördagen den 8 augusti. Inbjudan pris m.m återkommer byalaget med.

§ 5 Hemsida
Gunilla har med hjälp av Peter Olausson reviderat hemsidan (upprensning). Pelle
uppdaterar företagssidan och håller den aktuell.

§ 6 Mellbybladet
Göran gör en förfrågan om nya företag som vill vara med i Mellbybladet, vidare skriver
han en artikel i kommande nummer om sitt företag. Gunilla publicerar Ordföranden har
ordet. Ingvar skriver om Valborgsfirandet. Eventuellt fler publicister. Pelle eller någon
annan kan kanske bidra med några foton. Ovanstående uppdrag skall vara Ingela
Berven tillhanda senast den 18 Maj.

§ 7 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte äger rum
onsdagen den 1 Juli.
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