PROTOKOLL från styrelsemöte med BYALAGET SÖDRA MELLBY hos
ordförande Gunilla Arvidsson den 18 september 2012.

Närvarande: Gunilla Arvidsson (ordf), Ingvar Svensson, Johan Andersson, Per-Anders
Andersson, Daniel Andersson och Göran Hansson.

1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Till sekreterare för mötet valdes Göran Hansson.
3. Församlade går igenom föregående mötes protokoll.
4. Byahus:
Beslutas godkänna målning inomhus för 11004 kr. Arbetet utfört av Glenn & Keller.
Den färg som finns i byahuset tar Daniel hem under vintern för frostfri förvaring.
Vissa arbeten återstår och för dessa är Göran ansvarig. Pelle och Ingvar bistår.
Beslutades att Pelle har mandat för inköp av bord och stolar och Gunilla detsamma för inköp
av gardiner.
5. Likvagnshuset:
Rune Brink’s byggnadsfirma och Christians Bygg kommer att lämna anbud för renovering av
likvagnshuset. Ansökan skall vara inlämnad på länsstyrelsens kulturmiljöenhet senast den 15
oktober 2012. Gunilla ansvarig.
6. Sommaren aktiviteter:
Både Mellbydagen och kräftskivan genomsyrades av god gemenskap och avlöpte enligt våra
planer. Tyvärr fick lådbilsrallyt ställas in p.g.a. för få anmälningar.
Förslag på ny aktivitet är en byavandring.
7. Österlen lyser, 3-4 november:
Belysning till vårt vårdträd ska fixas och vara klart till detta av Göran.
Pelle kollar om eluttag på lyktstolpe till ovanstående.

Gunilla kollar om annat som vi kan ordna med denna helg.
Annan upplysning av intresse skulle kunna vara av Mellby mölla.
Johan kollar med Lars-Göran om el och Ingvar med Hembygdsföreningen.
8. Julstöket den 15 december:
Vi tar en funderare på var vi skall ta julmaten ifrån. Beslut på nästa möte.
Pelle bokar församlingshemmet hela dagen. Kransbindning, pyssel och julfest på kvällen.
Tipsrunda med frågor för både vuxna och barn. Priser från våra företagare i byn med omnejd.
Gunilla ansvarig.
9. Resterande upplaga av Mellbyboken flyttas under september och skall förvaras hos Gunilla
och David. Vi tackar Viking och Jane för den tid de har hyst dessa böcker.
10. Div. bygglov som skickats till byalaget för kännedom las till handlingarna.
11. Webbmaster Christer Ekblad avsäger sig uppdraget fr.o.m. nyår. Förslag på ersättare
och/eller eventuella förändringar till nästa möte.
12. Nästa Mellbyblad skall vara ute innan Österlen lyser.
Gunilla delegerar och samlar in material innan 3 oktober.
13. Förslag på att ev. ta upp gamla traditioner i byn som att ”slå knuda” och sätta
”Felixgubbe”.
14. Förslag på minst en ny person till valberedningen till nästa möte.
15. Nästa möte hos Pelle, tisdagen den 13 november, kl 19.00 – 20.30.
14. Gunilla avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Gunilla Arvidsson, ordf

Göran Hansson, sekr

