
PROTOKOLL 2003-04-27

fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:

Lars W. Henricsson, ordf.

Anders Alvarsson

Inga Lill Högberg, sekr.

Catarina Nilsson

Irene Malm

§ 1

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2

Föregående mötes protokoll

Föregående styrelsemötes protokoll genomgås och läggs till handlingarna. Protokoll från årsmötet

godkänns och läggs likaledes till handlingarna.

§ 3

Att justera dagens protokoll väljs Anders Alvarsson.

§ 4

Styrelsen

Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Wiking Henricsson, ordf., Bo Fransson, v.ordf., Inga Lill

Högberg, sekr., Per-Anders Andersson, kassör, Anders Alvarsson, Irene Malm, Catarina Nilsson.

§5

Utestående ärenden

a) Föreningen har fått kommunalt utsmyckningsbidrag med 3.000 kr. Gruppen anskaffar blommor,

finjusterar, klipper gräs etc.

b) Anders och Pelle har lagt ett anbud på 1.100 kr för körsbärsvirket från prästgården. Beslutas att de

inköper detta samt ytterligare virke och material till bord och bänkar på byaplatsen för max 4.000 kr.

c) Bo bevakar uppsättning av byskyltar och påskyndar ärendet hos Vägverket.

d) Pelle får listan på alla som är intresserade av bredband och går ut med ett upprop.

e) Tekniska gruppen arbetar vidare med bredband samt med förhandling om elleverans.

f) Beslutas att arbetsgruppernas minnesanteckningar lämnas till styrelsen.

g) Uppdras åt Pelle att inkomma med idéskiss till Mellbydagen.

§ 6

Arbetsgrupper

Arbetsgruppernas sammansättning presenteras på hemsidan och intresserade uppmanas att anmäla sig till

den grupp man vill vara med i. Grupperna utser själva sammankallande.

Företagargrupp (Samordna företagens intresse och marknadsföra dessa i samarbete med byalaget,

nätverksskapande, företagsbroschyr, annonsering, julstök): Ingvar Andersson, Peter Olausson, Bo
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Fransson, Bengt Johansson, Thomas Botwid/Lisa Ovesen, Inga Lill Högberg. (Sammankallande

alternerar.)

Utsmyckningsgrupp (Trivselfrågor, utsmyckning/röjning/städning etc): Per-Anders Andersson, Gunilla

Arvidsson, Thomas Botwid, Pamela Nite Eriksson.

Festkommitté (Praktiska arrangemang i samb. med aktiviteter, kaffeservering, försäljning av vykort,

lotter etc) Kate Johansson, Margareta Andersson, Anette Lundin, Manuela Alvarsson, Catarina Nilsson.

Mediagrupp (Hemsida/pärm, anslagstavla, mellbyblad, bilder/pr-material, nätverk med andra

organisationer): Birgitta Björk, Irene Malm, Bo Fransson.

Teknisk grupp (Tekniska frågor, trafikfrågor, säkerhet, hastighet, belysning, bredband, kontakt m.

närpolis, brottsförebyggande): Anders Alvarsson, Göran Hansson, Miguel Riera, Peter Olausson, Mats

Nilsson.

---------------

Upp
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