
PROTOKOLL 2003-01-26

fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:
Lars W. Henricsson, ordf.
Per-Anders Andersson
Inga Lill Högberg, sekr.

Adjungerade:
Birgitta Björk
Irene Malm

§ 1
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2
Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna.

§ 3
Utestående punkter

Hastighetsbegränsning: Ordf. tar över ärendet och kontaktar tekniska kontoret i kommunen.

Välkommen-skylten: Ansökan har beviljats. Ärendet lämnas till Bo Fransson.

§ 4
Ekonomi 2002 och 2003

I kassan finns för närvarande ca 16.000 kr.
För 2002 budgeterades 70 medlemmar. Beräknas att antalet medlemmar 2003 blir 80 st.

§ 5
Arbetsgrupper

Företagargruppen: Inga Lill informerar om gruppens senaste möte.

Beslutas att trycka folder enl gruppens förslag samt att annons i den kostar 500 kr exkl moms.
Irene kontaktar tryckeriet för att få en ”dead line”.
Inga Lill gör inbjudan om deltagande i foldern och sätter samman den med Irenes text om hemsidan.
Inbjudan distribueras genom Ingvar till alla på ”företagarlistan”, varefter Birgitta kontaktar tilltänkta
annonsörer.
Inga Lill tar emot annonser till foldern och ber Bo att utforma den.

Inga Lill kontaktar kommunen och ber om tillstånd att koppla julgransbelysningen på byatomten till
gatubelysningen.

Diskuteras att ordna loppis i anslutning till Mölledagen ev. i samarbete med kyrkan, som också planerar
loppis, och som då erbjuds medlemskap för 2003.

Antecknas att byalaget ser positivt på kyrkans ökade intresse för samarbete.
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Beslutas att sätta in notis om bokning av bord till loppisen på hemsidan och anslagstavlan. Närmare
detaljer kommer längre fram.

Miljö- och utsmyckningsgruppen: Uppdras åt Pelle att kontakta Gunilla för att få fart på arbetet.

§ 6
Kommande aktiviteter

Inför årsmötet:

Inga Lill skriver verksamhetsberättelse.
Irene gör budget.
Pelle lämnar räkenskaperna till revisorn.

Ordföranden efterlyser fler ”undergrupper” som kan arbeta med olika frågor.

§ 7
Sammanträdet avslutas.

Upp
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