Verksamhetsberättelse för Byalaget Södra Mellby kyrkby 2012.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande: Gunilla Arvidsson
Kassör: Per Anders Andersson
Catarina Nilsson
Daniel Andersson
Johan Andersson
Göran Hansson
Ingvar Svensson
Sekreterare har alternerat inom styrelsen.
Revisorer har varit Ingvar Andersson och Benny Grönberg med Inga-Lill Högberg och Mats
Nilsson som ersättare.
Valberedning har bestått av Calle Jondelius(sammankallande). Styrelsen fick i uppdrag att
hitta fler personer, Greta Andersson och Alf-Göran Andersson åtog sig uppdraget.
Byalaget hade vid årsskiftet 124 medlemmar.
Byalagets hemsida har skötts av Krister Ekblad, och efter nyår av Peter Olausson.
Mellbybladet har gjorts av lngela Berven och Krister Ekblad och har utkommit med 2
nummer.
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året.
Följande aktiviteter har genomförts under året:
Under april var det en röjardag. Kyrkstigen från Marias strädde och ner till stora vägen
röjdes. Två stycken stättor sattes upp. Ca 15 personer hjälptes åt under god stämning och
Greta ordnade fika till alla.
Årsmöte den 10 april i församlingshemmet med sedvanlig påskbuffé.
Valborgsmässobålet firades som vanligt med fackeltåg och bål hos Göranssons.
Årets lådbilsrally fick ställas in på grund av för få deltagare.
Årets Loppis hade vi torsdagen den 5 juli på byalagsplatsen. Både byalaget och medlemmar
sålde och umgicks under några kvällstimmar.
Mellbydagen, årets höjdpunkt, firades den 7 juli med en dignande buffé. För första gången
fick vi sitta inne i tältet pga vädret. Auktionen hölls av Lars Martin Grevin och inbringade trots
få deltagare ett bra bidrag till föreningens kassa.
Ingvar Anderssons pris till årets MELLING delades ut av förra årets pristagare Per
Frostensson till årets pristagare Wiking Henriksson.
Vid likvagnshuset har ett byaträd i form av en silveroxel planterats. Tanken är att vi ska
belysa trädet.
18 augusti var det tid för kräftskivan. Som vanligt en glad tillställning.
Till Österlen lyser, första helgen i november inköptes belysning till Mellby mölla. Tyvärr var
det en väldigt mulen helg så det syntes inte så långväga som vi tänkt.

I november hade vi en Boksoppa i byalagshuset. En trevlig kväll när vi också invigde huset.
Årets sista aktivitet var julstöket den 15 december, lika mysigt som vanligt. Många bakade i
bageriet och gick tipsrunda. För första gången kunde vi vara i vårt eget byalagshus och ha
kransbindningen. Där hade vi också julgranen utanför. Julmat i församlingshemmet
avslutade dagen. Under kvällen underhöll Gullvi Andersson från Ravlunda med visor och
berättelser på bygdemål till allas stora belåtenhet. Företagarna i byn hade skänkt många fina
pris till deltagarna i tipsrundan som delades ut.
Under året har arbetet med att göra i ordning byalagshuset fortsatt. Det blev målat invändigt,
möbler och gardiner köptes in.
Styrelsen har skickat in en ansökan till länsstyrelsens kulturmiljöenhet om bidrag till att
renovera likvagnshuset under 2013.

