
   
 

 
Protokoll styrelsemöte 14/2 2017 

 
Närvarande: Andrea Lindström, Kim Hansen, Cecilia Svensson, Marianne Pehrsson, 
Simon Larsson, Karolin Bösgård, Kent Ekblad 
Valberedning: Lars Dekan, Tommy Jönsson, Gunna Hansen  
 
1) Mötet öppnas 

Kent öppnade mötet. 
 

2) Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Cecilia valdes. 
 

3) Godkännande av dagordningen och saker till punkten övrigt 
OK. 
 

4) Ekonomin 
Ekonomin är OK - även om vi gick minus 2016 - p.g.a. inköp av hjärtstartare enligt 
beslut under 2015 och inköp av nytt tält för att reducera hyreskostnader 
 

5) Utvärdering av adventsfika. 
Det blev ett trevligt evenemang med pigga och glada gäster. 
Ellinor Nielsen var överlag bra - responsen hos gästarna var dock bäst när Ellinor 
sjöng kända svenska låtar. 
 

6) Årsmöte 28 februari kl. 19:00 
Har annonserats via affischer hos handlare, på facebook och vår egen hemsida. 
Röstlängd ska göras redo innan mötet. 
Dagordning m.m. planeras att visas på projektor. 
Årsavgift föreslås oförändrad - d.v.s. 100 för enskild och 150 för familj. 
Val enligt stadgarna - dessutom val av Byalagsrådsrepresentanter. 
Vi träffas kl. 17.30 för dukning och övriga förberedande aktiviteter. 
 

7) Årets evenemang, styrelsemöten m.m. 
a) Evenemang 

i) Våffelfest  10 maj kl. 14.30 
ii) Växtloppis  20 maj kl. 09.00 - 12.00 
iii) Midsommarfirande 23 juni kl. 10.00 klä stången - kl. 14.00 sång och dans 
iv) Musikkväll  5 augusti kl. 19.00 - med Midnight 
v) Pantoffelmarknad 7 oktober kl. 10.00 - 15.00 
vi) Adventsfika  6 december kl. 14.30 

b) Styrelsemöten - alla dagar kl. 19.00 
i) 4 april 
ii) 13 juni 
iii) 1 augusti 
iv) 3 oktober 
v) 5 december 
vi) 31 januari 2018 



   
 

8) Medlemsblad 
Cecilia ska skriva lite text - Kim ska sedan göra medlemsbladet 
 

9) Byalagsrådets årsmöte 
a) Ett trevligt möte med deltagende av Håkan Svensson från kommunen, som i 

efterhand ombesörjade lösning av ärenden i Skivarp.  
b) På byalagsrådsmöte 23 februari väntas diskussioner kring E-ons ledningsdragning 

från Rydsgård till Skivarp - turistplan - dessutom kommer en fråga kring trafiken på 
Möllevägen och Rosenvägen att tas upp vid ett senare tillfälle 
 

10) Fråga från privatperson angående hyra av lokal 
Vi tycker inte att det lämpligt att hyra ut ovanvåningen på brandstationen 
 

11) Övrigt 
a) Bildspel som ska visas på årsmötet presenterades för diskussion 
b) Vi vill föreslå att hålla ett möte med lokalpolisen Sara Schön 

 
12) Mötet avslutas 

Kent avslutade mötet 
 

 
Skivarp 16 februari 2017 
 
  

Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

  

Cecilia Svensson 
Protokolljusterare 

 

 


