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Styrelsemöte i Skivarps Byalag 2016 11 29 

 
Närvarande: 
Kent Ekblad, Kim Hansen, Andrea Lindström, Cecilia Svensson (Cia), Marianne Pehrsson, 
Gun Ohlsson, Tommy Jönsson och Gunna Hansen 
Åsa Svensson, Jan Ekblad, Anita Ekblad 

 
1. Mötet öppnas 
Kent öppnade mötet. 
 
2. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Andrea ska justera detta protokoll. 
 
3. Godkännande av dagordningen och eventuella saker till punkten övrigt 
OK. 
 
4. Ekonomin 
Kassören var inte närvarande, men vi vet att ekonomin är under kontroll. 
 
5. Utvärdering av pantoffelmarknaden 
Vi gick med vinst! 
Båda försäljare och besökare var nöjda. 
Vi måste framöver ha möjlighet att ombesörja sopor från försäljare av livsmedel - dessa får 
inte själva forsla bort sina sopor. 
Alla som gjorde en arbetsinsats för marknaden har blivit inbjudna till ett litet firande av 
succén. 
Byalaget stod för maten - dricka tog var och en med själv. Det rörde sig omkring 30 pers. 

6. Rapport från Byalagsrådet 
Fullständigt protokoll från möte 17 november finns att läsa på hemsidan. 
 Vi är nöjda med åtgärderna på skolan 
 Kring råttbekämpning upplyste kommunen att skräp ska tas bort från platsen i fråga 
 Hundrastgård - det finns olika förslag, som har behandlats - ska diskuteras ytterligare 

på nästa byalagsrådsmöte 
 Slimminge Byalag ska starta ett projekt "Mer must i Skurup", där medlemmar i olika 

byalag i Skurups kommun kan vara med. Uppstart under vintern 2016/2017. 
Projektansvarig är Robert Aveling - mejl: must@slimminge.se  

 
7. Adventskaffe 7 december 
Ellinor Nielsen ska underhålla. 
Flera frivilliga ska leverera olika bakverk. 
Guns bakverk ska hämtas hos Johan i Gåsaboden. 
Många frivilliga ställer upp som hjälpare på dagen.  
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8. Årsmöte 2017 
Tisdag 28 februari 2017 kl. 19.00. 
Som supplemang till årsberättelsen görs en Powerpoint presentation med lite bilder från 
årets evenemang - Kim är ansvarig. 
Det planeras att servera hemlagade semlor - Cia är ansvarig. 
Intresserade är välkomna att anmäla sig. 
 
9. HLR-utbildning januari-februari 
Det finns önskemål om ny HLR-utbildning tidigt 2017. 
 
10. Övrigt 
o Vem äger brandstationen   

I en publikation från Skurups kommun står det att läsa, att Skivarps Byalag köpte 
brandstationen av kommunen för en krona. 
Enligt Lantmäteriet är det emellertid fortfarande Skurups kommun som äger 
byggnaden. 

 
11. Nästa styrelsemöte 14 februari 2017 kl. 19.00  
 
12. Mötets avslutande 
Kent avslutade mötet. 
 
Skivarp 7 december 2016 
 
  

Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

  

Andrea Lindström 
Protokolljusterare 

 

 


