
PROTOKOLL 2002-01-12

fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:

Lars Wiking Henricsson

Per-Anders Andersson

Anders Alvarsson

Bo Fransson

Jaan Zimmerman

Inga Lill Högberg

§ 1

Uppföljning av tidigare punkter

Bilder från nyårsfirandet i "korset": Pelle lämnar sina bilder till Irene för insättning på hemsidan. Inga Lill

printar ut och sätter på anslagstavlan.

Närpolis, brottsblankett: Nils-Bertil arbetar vidare med frågan och lämnar material till Irene för insättning

på hemsidan.

Hastighet, belysning: Nils-Bertil går in med formell skrivelse till berörda instanser och tar med våra

planer på byskyltar. Brevoriginal skrivs ut och sparas hos sekreteraren.

Väntekurer för buss: Anders och Bo gör en officiell skrivelse om väntekurer med åberopande av antalet

skolbarn som väntar på bussen vid väg 9 och skickar den till Tekniske chefen hos kommunen, SESAB,

Christer Akej och Skånetrafiken.

PR: Wiking rapporterar om att Radio Kristianstad har intervjuat honom och Irene för ett inslag.

§ 2

Adjungering

Beslutas att Irene Malm är ständigt adjungerad till styrelsen och deltar i planering av

programverksamheten.

§ 3

Ekonomi

Beslutas att Pelle, Irene och Wiking utarbetar en ekonomisk plan.

Pelle redovisar saldot 1/1 2002: 4.246,83 och undersöker bästa och billigaste sättet att organisera in- och

utbetalningar: bankgiro eller postgiro.

Beslutas att byns företag till en kostnad av 500 kr kan vara med på hemsidan med egen sida. Irene

kontrollerar om räkneverket för besök på hemsidan fungerar.

Beslutas att Pelle frågar Alf-Göran om kommunbidrag. Detta tas med i budgetarbetet.

§ 4

Byggärenden och planeringsfrågor

Diskuteras vikten av att ha ständig kontakt med stadsarkitekten ang. bygglovsärenden i byn.
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Beslutas att Jaan tillskriver stadsarkitekten om detta och samtidigt frågar om ägarförhållanden för

sträddena i byn.

§ 5

Planerade aktiviteter

Beslutas att Inga Lill bokar kyrksalen för årsmötet 26/3 och tar reda på om i får låna dem hyresfritt mot att

kyrkan blir medlem..

Beslutas att ordna "röjardag" någon gång i april.

Beslutas att ordna valborgsmässobål på bytomten 30/4 och fråga kyrkokören om medverkan.

Beslutas att arrangera MELLBYDAG 10/7 med öppet hus hos företagen m.m. och fest efteråt. Parkering

måste ordnas.

Beslutas om medverkan i Möllans dag i juli. Material från hemsidan printas ut till ett häfte. Bo undersöker

möjligheten att trycka vykort.

Beslutas att försöka ordna en kyrkodag för Södra Mellby under hösten. Uppdras åt Inga Lill att prata med

Cerny om detta.

Beslutas att samlas kring julglögg 21/12, eventuellt framför bageriet.

Beslutas att ordna nyårsfirande i år liksom 2001.

Beslutas att Henri, Inga Lill och Irene gör ett medlemsblad att delas ut till alla som bor i byn - alla har ju

inte tillgång till internet: MELLBYBLADET.

Uppdras åt Inga Lill att skissa på en verksamhetsberättelse "Till våra medlemmar" till årsmötet, färdigt

senast 1/2.

Upp
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