
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby  
hos ordföranden 5/8 2007 
  
Närvarande: Wiking Henricsson, Peter Olausson, Göran Hansson, Catarina Nilsson 
Adjungerad: Krister Ekblad 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  
  
§ 2 Gamla mötesprotokoll 
Gamla protokoll genomgås. Frågan om vykort kvarstår. 
Beslutas att beställa namnskyltar till Marias strädde och Amandas strädde med dubbelsidig text. 
Stolpe är uppsatt. Mats/Catarina, Göran/Gunilla, Peter/Karin och Wiking/Jane träffas 16/8 på 
kvällen och inventerar övriga namnskyltar samt går igenom förslag till ny byalagsplats. 
Nästa styrelsemöte bestäms till 25/11. 
 
§ 3 Uppföljning av Mellbydagen 
Dagen blev mycket positiv med bra försäljning för tillsammans ca 17-18.000 kr. Catarinas 
pajförsäljning slog rekord (större bak nästa år!). Annonsering samt info till kommun, turistbyrå 
säkerställs inför nästa år.  Tiden ändras till 11-14.  
Beslutas att ordna P-skylt samt plastband runt byalagstomten samt vid Kjells för att undvika 
irritation och höja säkerheten. 
 
§ 4 Lådbilsrally 
Arrangemanget avblåses p g a för få anmälningar (4 st). Inga Lill informerar Ya, ÖM, kommun 
och turistbyrå, Krister drar tillbaka radioannons. Wiking informerar Bo Olsson. Peter informerar 
på hemsidan. Pelle mailar till medlemmarna. Wiking avbeställer släpet till startrampen.  
Lådbilsrallyt diskuteras vidare – regler, tider, allmänt engagemang. Krister försöker få lämna 
tillbaka kommunikationsutrustning. Wiking informerar förarna, Christian och Patrik. Jane 
informerar Ingvar. Catarina informerar Hans. 
 
§ 5 Vernissage 
Bo ordnar flyttningsvernissage med subventionerade priser på tavlor i tältet 11/8 kl 15-17. 
Byalaget får provision på försäljningen. Korv och cider serveras. Bo informerar Peter för 
hemsidan samt Pelle för info till medlemmarna och anslagstavlan vid bageriet. 
 
§ 6 Kräftkalas 
41 hittills anmälda till lördagens kräftkalas, fler kommer. Beräknas bli 60 pers. 
Sånghäfte plastas, Krister ansvarig. 
Besked väntas 6/8 om vi får låna Vitaby-stolar av församlingen.  
Beslutas att i annat fall avsätta 3.000 kr för att upphandla och tillverka bänkar. Pelle är ansvarig. 
 
§ 7  Företagarträff 
Eftersom det är svårt att samla företagarna i augusti och september diskuteras senare träff. Pelle 
skickar Inga Lill en lista över företagarna i vårt område (ca 50 st), varefter vi går ut med en 



förfrågan om intresse och lämplig tid för en träff. Det kan vara på våren och byalagsplatsen/alt 
t.ex Blåsingsborg och då fungerar ju även hösten. Vi bör även diskutera en agenda samt vilka som 
deltar från Byalaget. 
   
§ 8 Junior Day 2/9 
Inför utflykten för medlemmarnas barn beslutas 

1) att bussen avgår från församlingshemmet 10.00 
2) återkomst kl 16.00 
3) byalaget bjuder alla på bussresan samt inträde och korv/hamburgare för barn under 15 år 

samt förmiddagsfika till alla 
4) även icke föräldrar är välkomna att följa med i mån av plats – först till kvarn gäller: 

bindande anmälan 
5) Göran ordnar buss, Catarina med team svarar för upplägg 
6) Krister ger förslag på info på hemsidan som godkänns av Catarina 
7) Pelle distribuerar info till medlemmarna 

 
§ 9 Hemsida/Mellbyblad 
Hemsidan uppdateras efter tidigare diskussioner – mycket är redan gjort – och det säkerställs att 
funktionerna fungerar. Det har funnits kommentarer om svårigheter att ladda ner.  
Förberedelser för nytt Mellbyblad i är igång. Inga Lill kommer med reportage. Wiking undersöker 
om vi kan få lite bakgrundsinfo om nyinflyttade. Några har anmält intresse att medverka, Wiking 
mailar Peter information. 
 
§ 10 
Mötet avslutas 
 
 
………………………………..      
Lars Wiking Henricsson, ordf.(gen IL Högberg, sekr) 

 
Justerat: 

 
   ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


