
PROTOKOLL 2002-03-03

fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:
Wiking Henricsson
Per-Anders Andersson
Inga Lill Högberg
Irene Malm, adj.

§ 1

Ordf. öppnar mötet och dagordningen godkänns.

§ 2
Protokoll från föregående möte (2002-01-12) genomgås och läggs t.h. Rapporteras om pågående ärenden.

§ 3 Ekonomisk redovisning
Per-Anders redovisar den ekonomiska ställningen,

Beslutas
- att säga upp nuvarande bankkonto från 1/6 och istället knyta ekonomin till ICA-banken.
- Per-Anders inköper dagbok för in- och utbetalningar.
- Irene kontaktar lokala skattemyndigheten för att få registreringsnummer etc.

Beslutas
att lägga ut "inbrottsblanketten" på vår hemsida samt att vid lämpligt tillfälle dela ut en utskrift av den till
medlemmarna.

§ 4 Aktivitetsplan 2002
Förslag till aktivitetsplan genomgås. Bilaga.

Beslutas
att utse en festkommitté som håller i förtäring etc. vid byalagets aktiviteter. Denna kommitté består av
Irene Malm (ansvarig), Jane Henricsson, Truus Olsson, Margareta Andersson, Inger Willebrand, Anette
Lundin och Manuela Alvarsson.

27/3 årsmötet : Jane och Inga Lill sköter dukning. Margareta och Jane ordnar kaffe. Bröd från
Mellbybagaren.

30/4: Valborgsmässofirande med bål. Inga Lill ser att kören kommer dit samt frågar festkommittén om
detaljer innan affischer sätts upp.

7/7: Mölledagen. Vi finns där. Pelle har kontakt med Hembygdsringen.

8/7 Mellbydagen. Stommen utgörs av företagen i byn med Ingvar "bagare" som sammankallande.
Festkommittén och ordf. utformar medlemsmöte med fest.

Kyrkdag under september. Inga Lill tar upp detta önskemål med kyrkorådet. Inga Lill tillfrågar Inge
Löfström om medverkan. 

Till övriga arrangemang återkommer styrelsen senare.

§ 5 Ekonomisk plan 2002
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Förslag till ekonomisk plan genomgås och godkänns med vissa tillägg. Bilaga.

§ 6 Årsmöte
Detaljer kring årsmötet genomgås. Inga Lill tar reda på vilka regler som gäller för lotteritillstånd. Förslag
till stadgeändring godkänns efter vissa ändringar. Bilaga.

§ 7 Hemsidan
Byalagets hemsida diskuteras. Wiking åtar sig att printa ut den. Materialet sätts in i en pärm tillsammans
med övrigt av intresse, så att medlemmar utan tillgång till Internet kan ta del av det.

§ 8 Sammanträdet avslutas.

Upp
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