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  Styrelsemöte i Skivarps Byalag 2016 05 10 
 

Närvarande: 
Kent Ekblad, Kim Hansen, Simon Larsson, Andrea Lindström, Ina Persson, Cecilia 
Svensson, Karolin Bösgård, Per-Åke Olofsson och Marianne Pehrsson. 
Gäster: Björn Bloom och Eva G:dotter Jansson  
1. Mötets öppnande 
 
Mötet öppnades av ordförande Kent Ekblad. 
 
2. Val av protokolljusterare 
 
Karolin Bösgård ska justera dagens protokoll. 
 
3. Godkännande av dagordningen och eventuella saker till punkten övrigt 
 
Dagordningen godkändes. 
 
4. Ekonomin 
 
Karolin Bösgård berättade kort om byalagets ekonomi. 
 
5. Information 
  Cecilia Svensson informerade om kommunens aktiviteter på nationaldagen. 

Karolin Bösgård anmäler vårt intresse till kommunen och håller i detta.  Namnskyltar är inköpta. 
 
6. Hur svarar vi de som vill ha bekräftelse på att de inte vill vara medlemmer längre? 
 
Cecilia Svensson gör en skrivelse, som sänds som brev.  
 
7. Hur tar vi emot nyinflyttade? 
 
Vi kollar med kommunen, om det finns möjlighet att ha med info om byalaget i deras 
välkomstpaket. 
 
8. Våffeldagen 11/5 
  Kl. 12.45 kommer Cecilia Svensson, Karolin Bösgård, Marianne Pehrsson, Anita Ekblad, Gunna Hansen, Gun Ohlsson, Christel Fredriksson, Kim Hansen och gör 

brandstationen i ordning för evenemanget.  Ina Persson erbjöd att komma med ett tält för våffeltillberedningen utomhus.  
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9. Växtloppisen 28/5 
 
Ett mindre antal anmälningar är redan inne. Förberedelser pågår. 
 
10. Gärdslöv 18/6 
  Affisch presenterades - måste bearbetas lite mer - 10 st trycks ut till Cecilia Svensson.  Annonseras på hemsidan och med evenemang på facebook.  Karolin Bösgård tar hand om anmälningar. 
 
11. Midsommarafton 
  Affisch - Kim Hansen.  Facebook evenemang - Karolin Bösgård.  Kent Ekblad och Simon Larsson hämtar stången.  Musik är beställd. 
 
12. Musikkväll 13/8 
  Sponsring är på gång.  Pedalens Pågar är bokade.  Fler detaljer måste på plats vid kommande planeringsmöte. 
 
13. Övrigt 
  Det är byalagsrådsmöte 11 maj - Cecilia Svensson och Gun Ohlsson representerar 

byalaget.  En mejl-adress för byalaget är etablerad - skivarpsbyalag@outlook.com. 
Tills vidare är det Karolin Bösgård som hanterar denna.  Ina Persson informerade om ett medborgarförslag om hundrastplatser i Skivarp.  Ina Persson och Karolin Bösgård presenterade ett förslag till "Barnens Dag" under 
2017 och kommer att jobba vidare med detta.   Björn Bloom kom med ett förslag på att byalaget ska göra en skrivelse till kommunen 
angående det busliv och den skadegörelse, som sker på skolans område.  
Han föreslog dessutom ett samarbete med övriga föreningar i Skivarp om detta, för att 
skapa mera tyngd gentemot kommunen. 
Frågeställningen tas med på byalagsmötet 11 maj. 

 
14. Nästa styrelsemöte är 5 juli kl. 19.15 
 
15  Mötet avslutas 
 
Kent Ekblad avslutade mötet med tack för god mötesdisciplin och trevlig stämning. 
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Skivarp 11 maj 2016 
   
  
Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

  

Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 
 


