
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby  
hos ordföranden 8/2 2009. 
  
Närvarande: Wiking Henricsson, Peter Olausson, Johan Andersson, Inga Lill Högberg 
Adjungerad: Krister Ekblad 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  
 
§ 2 Föregående protokoll 
Föregående protokoll genomgås och läggs till handlingarna.  
 
§ 3 Skyltar 
Beslutas att inför nästa möte ta fram kostnadsförslag för ca 12 nya vägskyltar. 
Uppdras åt Peter att kontakta kommunen ang. skyltarna vid stora vägen. 
 
§ 4 Lantmäteriet  
Informeras om att arrendet av byalagstomten på 49 år nu är registrerat och att Lantmäteriet inställt 
avstyckningen av Mellby 28:2.  
 
§ 5 Mötesdagar 
Beslutas att styrelsen under det kommande året sammanträder 29/3, 17/5, 28/6, 9/8, 25/10 och 
6/11. 
 
§ 6 Aktiviteter 
Beslutas om följande aktiviteter: Årsmöte 14/4, Röjardag 18/4, alternativt 25/4, Valborg 30/4, 
Lådbilsrally 23/5, alternativt 30/5, Mellbydagen 11/7, Kräftfest 22/8, Juniordag 13/9 Julstök 
12/12. Medverkan i Österlen lyser utgår.  
Nya aktiviteter diskuteras, bl.a. besök i Onslunda med borstbindning. Frågan återkommer. 
 
§ 7 Ekonomi 
Föreningen har nu 138 medlemmar och byalagets ekonomi är god. Beslutad budget har i stort sett 
följts. 
Uppdras åt Peter att föreslå Kiviks församling att lånet av likvagnshuset formaliseras i ett 
arrendeavtal. 
 
§ 8 Hemsidan 
Krister framför önskemål om att uppdatering av text och bilder ska vara klar i april eller maj. 
Uppdras åt styrelsen att gå igenom hemsidan så att eventuella justeringar kan göras före årsmötet. 
Peter, Ingela och Krister kommer att diskutera utformandet av loggan och i övrigt gå igenom 
hemsidans utseende med typsnitt, färger etc.  
Beslutas att länkar från hemsidan på grund av tidigare avbrott är utan kostnad för alla som 
betalade under 2008. 
 
§ 9 Annonsering 



”Lokaltidningen” har kommit med ett erbjudande om annonsering och info om byarna i trakten. 
Uppdras åt Inga Lill att kontakta deras representant Börje Jakobsson samt undersöka intresset hos 
företagarna i byn för annonsering i samband med artikel. 
 
§ 10 Byggnad 
Representanter för byalaget har tittat på bodar som är lämpliga för inköp. Tanken är att boden ska 
kunna utgöra stomme till vårt Byalagshus. 
Beslutas att inköpa bod för 22.500 kr + moms + frakt. 
Beslutas att i budget avsätta max. 85.000 kr för inköp av den och brädklädsel, byggnadsmaterial 
och färg samt installation av boden. 
Uppdras åt Peter att begära tillstånd från kulturmyndigheten att få påbörja bygget. Bygglov är 
redan beviljat. 
 
§ 11 Teknisk dokumentation/förvaring 
Byalagets teknisk dokumentation bör förvaras på ett ställe, tills vidare hos Peter. 
 
§ 12 Valborgsfirande 
Uppdras åt Pelle att fråga om Per Frostensson eller Cerny Ericson har möjlighet att hålla årets 
vårtal. 
Beslutas att inhandla facklor och materiel för max 500 kr. 
Uppdras åt Wiking att tillfråga Göran Göransson om bål på samma plats som förra året. 
 
§ 13 Röjardag 
Beslutas att avsätta 1.500 kr för byalagets röjardag. 
 
§ 14 Lådbildsrally 
Beslutas att ordna årets lådbilsrally 23/5. 
Beslutas att evenemanget ska heta Södra Mellby Grand Prix.  
Beslutas att i budget avsätta 3000 kr för inköp av priser, korv m.m. 
Beslutas att ta ut 10 kr för korv och juice. 
Beslutas att reglerna ändras något, bland annat ordnas endast ett lopp. 
Uppdras åt Inga Lill att ordna material till media om evenemanget.  
 
§ 15 Sammanträdet avslutas. 
 
 
 
………………………….          ………………………   
Lars Wiking Henricsson, ordf.          Inga Lill Högberg, sekr. 
 
 
      Justerat: 
 
    …………………………………………………… 

 


