
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby  
hos ordföranden 7/5 2006 
  
Närvarande: Wiking Henricsson, Per-Anders Andersson, Inga Lill Högberg, Catarina Nilsson, 
Göran Hansson. 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordföranden förklarar mötet öppnat, hälsar alla välkomna, uttalar byalagets tack till Bo Fransson 
för värdefullt arbete i styrelsen samt välkomnar Göran som nyvald ledamot.  
  
§ 2 Från årsmötet  
Informeras om att en del nya namn ingår i olika arbetsgrupper. Inga Lill och Henri erbjuder sig att 
bistå Bo och Krister med skrivet material till hemsidan och Mellbybladet. 
Krister, Göran och Mats erbjuder sig att tillsammans med Peter utgöra tekniska gruppen. 
 
§ 3 Mellbydagen 
Formerna för årets Mellbydag diskuteras. Pelle gör affischer som vi själva sätter upp.  
Uppdras åt Inga Lill att meddela olika kalendarier och massmedia. 
   
§ 4 Informationer 
Wiking har fått årets program från Sankt Olofs byalag. 
Det är för närvarande inte aktuellt för oss att ingå i Byalagsrådet inom kommunen. 
Ingen från oss har tyvärr möjlighet att delta i mötet om projektet Österlen lyser 8/5. 
 
§ 5 Utestående ärenden 
Inga Lill tar med sig till kyrkorådet att byalaget önskar sätta upp gatuskylt på kyrksalen samt att vi 
hoppas att församlingen kan glesa ut träden på kyrkans område i Kyrkebacken. 
Peter har meddelat tekniska kontoret att vissa gatlyktor behöver åtgärdas, men ingenting har hänt. 
Det skulle vara trevligt med belysning i Kyrkebacken, vilket skickas vidare till Peter. 
Uppdras åt Pelle att sälja resterande körsbärsplankor för 1.500 kr. 
Beslutas att annons på hemsidan ska kosta 500 kr inkl. länk. Enbart länk kostar 100 kr. 
 
§ 6 Flaggstång 
Beslutas att inom byalaget väcka frågan om en gemensam flaggstång. Frågan tas åter upp senare. 
 
§ 7  Majbålet 
Diskuteras att till nästa år gå ut mer offentligt med vårt majbål samt att bjuda in kyrkokören att 
sjunga in våren. 
   
§ 8 Sammanträdet avslutas 
 
 
………………………………..     ......................................... 
Lars Wiking Henricsson, ordf      Inga Lill Högberg, sekr 

Justerat: 
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