
PROTOKOLL 2002-09-22

fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:
Lars W. Henricsson, ordf.
Anders Alvarsson
Bo Fransson
Inga Lill Högberg, sekr.
Adjungerade:

Irene Malm
Birgitta Björk

§ 1
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2
Föregående mötens protokoll

Protokoll från 28/7 och 25/8 genomgås och läggs t h.

§ 3
Utestående punkter

Busskurer: Väntekurerna väntas inom det närmaste. Bo kontaktar YA om ev. artikel.
Hastighetsbegränsning: Ärendet fortsätter.
Byskyltar: Formell ansökan om "Välkommen till..."-skylt är skriven och skickas under veckan.

§ 4
Medlemslistan

Birgitta arbetar vidare med medlemslistan.
Beslutas att inte ta med medlemslistan på hemsidan - enbart nämna antalet medlemmar. Listan plockas
också bort från pärmen, eftersom det är svårt att hålla den aktuell.

§ 5
Budgetfrågor

Ordf. informerar om att ekonomin ser god ut men att företagarnas annonsering på hemsidan inte kommit
igång ordentligt.
Deklaration är inte aktuell för vår del, då vi är ideell förening.
Ansökan om utsmyckningsbidrag lämnas till miljögruppen.
Föreningsbidrag är f n inte aktuellt att söka, eftersom sådant vänder sig till barn- och ungdomsverksamhet.

§ 6
Företagargruppen

Företagargruppen träffas som tidigare beslutats hos Inga Lill och Henri 23/10.
Uppdras åt gruppen att ta fram intresse för gemensam broschyr och föreslå upplaga etc.

§ 7
Kommande aktiviteter

Programmet för kyrkdagen 6/10 är klart. Efter gudstjänst i kyrkan kåserar Inge Löfström om "Präster på
Österlen". Festkommittén ordnar med förtäring.
Julaktivitet: Inga Lill kontaktar Kerstin Eriksson och Ingvar Bagare för bekräftelse på datum (14/12) samt
meddelar detta till Birgitta. Birgitta visar utkast till nytt Mellbyblad och inväntar bekräftelse på datum.
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Festkommittén ordar med ev. förtäring. Miljögruppen tar hand om ev. julgran på byalagstomten.
Hemsidan: Irene lägger ut "dagbok" för korrespondens.
Nyårsfirande: Thomas Botwid tillfrågas om han vill önska gott nytt år.
Röjardag: Ärendet lämnas till miljögruppen.
Vykort: Bo gör förslag till vykort som vi kan sälja samt använda som välkomsthälsning till nyinflyttad..

§ 8
Kontakten med kyrkan

Styrelsen beklagar att kyrkan trots upprepade försök till kontakt inte vill föra dialog i för byn viktiga
frågor.

§ 9
Information

Byalaget på Kivik har uppmanat till gemensam skrivelse ang. skjutfältet i Ravlunda. Vi avstår från
medverkan p g a att vi inte kan samla styrelsen med kort varsel.

§ 10
Sammanträdet avslutas.

Upp
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