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Protokoll byalagsmöte 30/1 2018 
 

Närvarande: Kent Ekblad, Cecilia Svensson, Karolin Bösgård, Kim Hansen, Marianne 
Pehrsson, Johnny Christiansen, Henrik Svärd, Andrea Lindström  
– valberedning: Tommy Jönsson, Gunna Hansen   
 
1) Mötet öppnas 

Cecilia öppnade mötet. 
 

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

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

4) Ekonomin 
Karolin berättade att resultatet för 2017 blev ett mindre plus.  
 

5) Information 
a)  Brandstationen är under våren bokad 12 gångar för Yoga-kurs. 
b)  Portarna kommer att åtgärdas av Raniesnickerier under våren – när vädret tillåter. 

Dessutom måste portarna målas. 
c)  Cecilia och Kim är inbjudna till möte om ”Landsbygdsutveckling” 15 februari. 
d)  Cecilia ska träffa Håkan Svensson m.fl. 13 februari angående julbelysning i 

Skivarp, Rydsgård och Abbekås samt hundrastgård i Rydsgård och Abbekås och 
utegym i Skivarp och Abbekås. 
 

6) Byalagsrådet. 
a)  Diskussion om problemet med portarna i brandstationen – garanti som täcker? 
b)  Diskussion kring eventuell badbrygga vid Mossbystrand. 
c)  Diskussion kring svag gatubelysning – skymningsrelä har bytats.   

 
7) Årsmöte 27 februari 19.00 

a)  Affisch är klar – Marianne och Gunna kommer kl. 18.00 för att hjälpa till med 
förberedelser – dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter ska 
presenteras via projektor. 

b)  Diskussion med valberedningen kring valen. 
c)  Stadgeändring planeras – mestadels mindre justeringer för anpassning till standard 

för liknande verksamheter. 
d)  Extra möte för eventuellt slutligt beslut om stadgeändring – 13 mars kl. 19.00.  

 
8) Planering för 2018  

a)  Våffelfest 9 maj kl. 14.30 – med underhållning – pris SEK 30. 
b)  Växtloppis 19 maj kl. 9.00-12.00. 
c)  Midsommarfest 22 juni kl. 10.00 och kl. 14.00. Jonas Grönäng håller i sången. 
d)  Musikkväll 11 augusti kl. 19.00-23.00 med ”Jogges” från Sjöbo. 
e)  Pantoffelmarknad 6 oktober kl. 10.00-15.00. 
f)  Fest för årets medhjälpare 9 november 19.00. 
g)  Adventsfika 5 december kl. 14.30 – med underhållning – SEK 30. 
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h)  Styrelsemöten 13 mars, 15 maj, 24 juli, 18 september, 27 november och 22 januari  
  

9) Medlemsblad ska ut i februari inför årsmötet 
a)  Cecilia skriver texter. 
b)  Kim gör förslag till utformning. 

 
10) Övrigt 

a)  Hur såg tältet, som Jul i byn lånade, ut efter bruk? 
Det har inte än varit möjligt att avklara detta. 

b)  Popup tält – Karolin beställer enligt tidigare beslut. 
c)  Söka tillstånd för evenemang – Karolin står för detta. 
d)  Hemsida – Kim önskar hjälp med att underhålla hemsidan. Karolin erbjudar sin 

assistans. 
 
11) Nästa möte är årsmötet 27 februari kl. 19.00 

 
12) Mötet avslutas     

Kent avslutade mötet. 
 

Skivarp 1 februari 2018 
 
 
 

 

Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

 
 
 

 

Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 

 


