
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby på Friden 
den 15 Maj 2016.  

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

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna, till sekreterare valdes Ingvar. 
Mötet började med en god Pizza, som bekostades av Södra Mellby Byalag. 

 

§ 2 Konstitution 

Eftersom detta möte är det första efter årsmötet är detta ett konstituerande 
styrelsemöte. Konstitutionen innebär att styrelsen består av följande 6 ledamöter: Per 
Anders Andersson, Göran Hansson, Katarina Nilsson, Johan Andersson, Daniel 
Andersson och Ingvar Svensson. ( Ordföranden ingår inte i konstitutionen )  

Per Anders Andersson Kassör, övriga 5 ledamöter alternerar på sekreterarposten. 

Firmatecknare för byalaget är Ordförande Gunilla och Pelle, där de själva tar beslut om 
utgifter upp till 1500 kronor. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Ordförande gick igenom föregående protokoll från den 16 Feb 2016. 

 

§ 4 Sommarens aktiviteter 

Växtbytardagen äger rum lördagen den 21 Maj på byalagsplatsen 

Nationaldagen 6 juni firar vi förslagsvis Mellby mölla. Gunilla hör med Nisse om han kan 
berätta lite om Möllan. 

Österlen berättar är ett samarbete med Byalaget och Simrishamns museum, 
berättarveckan äger rum mellan 25 juni och 3 juli. Ingvar Andersson och Gunilla 
Arvidsson håller i en rundvandring i Mellby torsdagen den 30 juni kl 16.00 till 18.00. 
Mer info finns på nätet Österlen berättar. 

Mellbydagen äger rum den 2 juli på byalagsplatsen. Var och en tar med sig mat och 
dryck, där vi avnjuter av varandras mat. Årets Mellbybo får mottaga Mellingpriset. 
Auktionsutropare är som vanligt Ulf och Lars Martin. Tältet reses den 28 Juni. 

Kräftskivan äger rum lördagen den13 Augusti. Samma koncept och pris, som året innan. 

 



 

§ 5 Byalagshuset 

Byalagshuset behöver rustas upp. Besiktning tar vi på växtbytardagen. 

 

§ 6 Mellbybladet 

Bilder och text av frivilliga i Mellby skall vara Gunilla tillhanda senast den 22 Maj 2016. 

 

§ 7 Hemsidan 

Mötet föreslog Christers upplägg av hemsidan.   

 

§ 8 Övriga Frågor 

Pelle föreslog att vägbulor bör upp i Mellby backe p.g.a att hastigheten är för hög. Pelle 
har varit i kontakt med Nils Bertil Olsson, där Nils Bertil tillsammans med byalaget gör 
en gemensam skrivelse till Simrishamns Kommun. 

 

§ 9 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

…………………………………………                                            …………………………………………. 

Gunilla Arvidsson Ordf.                                                        Ingvar Svensson sekr. 


