
Protokoll fört vid styrelsemöte med Byalaget Södra Mellby hos Katarina den 8 
Mars 2017. 

Närvarande: Gunilla Arvidsson, ordf.., Katarina Nilsson, Per Anders Andersson, 
Johan Andersson  och Ingvar Svensson.

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna, till sekreterare valdes 
Ingvar. 

§ 2 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll från den 22 Nov. 2016.

§ 3   2017-års Aktiviteter.

Årsmötet äger rum tisdagen den 18 April kl. 19.00. Kallelsen skall ut 1 månad 
innan årsmötet och motionerna skall in 2 veckor innan årsmötet. Gunilla ordnar 

kökspersonal i vanlig ordning. Styrelsen har fått sina åtagande när det gäller 

inhandling och praktiska bestyr till buffén. Pelle har bokat lokal.

Röjardagen blir den 8 April kl 10.00, men vid dåligt väder har vi reservdag den 
22 April. Den här gången gäller förbättring av Kyrkobacken. Pelle fixar 

asfaltkross och frågar Jan Andersson eller Anders Turesson om leverans. Gunilla 

försöker ordna en traktor till hjälp med utkörningen av krossen. De frivilliga ”

vägarbetarna” tar med sig krattor. Senarelagd frukost äger rum hos Margareta 

Andersson.

Valborg den 30 April samling vid Kyrkan därefter fackeltåg till Göranssons ägor 

vid ”graverna” där Majbålet tänds. Pelle försöker ordna någon som vill hålla 
Majtalet. Katarina ordnar facklor, Pelle har grillen varm för medhavd korv eller 
annat.

Växtbytardagen den 13 Maj kl 14.00 till 15.30 vid byalagsplatsen. De som vill 
tager med egen fika.

Mellbydagen den 8:e juli kl 18.00 Byalagsplatsen.

Kräftskivan den 12:e augusti kl 18.00. Byalagsplatsen

Mellby Käsk. Tisdagen den 10 oktober kl 19.00 i Församlingshemmet sker en 
informationsträff om Mellby Käsk till minne av skiftet 1766. Det är en samverkan 
mellan Albo Härads Hembygdsförening och Mellby byalag. Kaffe serveras á 50 
kronor.
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Österlen lyser. Belysning och Marschaller i Mellby den 4:e och 5:e November.

Julstöket den 16:e December.

§ 4 Fiberutbyggnad

Viss fördröjning p.g.a markavtalen.

§ 5 Likvagnshuset

Pelle frågar Ove Sundman om han kan byta portarna och fixa till några sparrar. 
Budgeterat pris till ovanstående 10000 kronor.

§ 6 Övriga frågor

Pelle redovisade räkenskaperna under 2016.

Möbler till tältet uppgick till 8000 kronor. 

Materiel för renovering av byalagshuset uppgick till 20 000 kronor. (Fönster, 

listor, färg, m.m)

Byalaget godkände kostnaderna för ovanstående i augusti Månad 2016.

§ 7 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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

Gunilla Arvidsson Ordf.                                                        Ingvar Svensson sekr.
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