BYALAGSMÖTE 2012-06-10
§1 Mötets öppnande
Ordföranden Peter Falk öppnar mötet.
§2 Val av justeringsman för mötets protokoll
Johanna Håkansson utses till justeringsman.
§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§4 Saker till punkt 10 ”övriga frågor”
Kim Hansen föreslår en ny aktivitet.
§5 Förra mötets protokoll
Protokollets innehåll godkänns.
§6 Kassarapport
Anita Hedin redovisar för finansläget.
§7 Rutiner kring undertecknande av mötesprotokoll
Vi diskuterar ånyo rutinerna då de ännu inte fungerar tillfredsställande och kommer överens
om att protokollet skrivs, mejlas till justeringsmannen och om denna godkänner protokollet
skickar han/hon det vidare för uppläggning på hemsidan till Kim. Vid nästa möte skrivs
protokollet ut och undertecknas av berörda parter.
§8 Aktiviteter
a) Midsommar: kl 10 samlas alla frivilliga på torget för smyckning och resning av
midsommarstången. - Ta gärna med riklig med blommor och löv! Kl 14 börjar de
egentliga festligheterna. Musiken är på plats. Britt-Marie, som viceordförande, hälsar
alla välkomna, då Peter inte kommer att vara närvarande. Sofia, Gun och Britt-Marie
leder dansen kring midsommarstången. Carola tillverka affischen för dagens
evenemang, efter kopiering kommer Ute att dela ut den i byn.
b) Musikkväll: Big Belly & the Juicy Fruits är engagerade och ser fram emot att roa oss
denna kväll. Innan dess måste vi dock - som varje år – ”jaga” sponsorer. Listan på
företag har delats upp på diverse frivilliga som ska kontakta dessa. På morgonen, den
11 augusti, kommer vi att resa tältet, frivilliga för detta arbete finns. Anita ringer till
Kommunen angående belysningen. Johanna gör affischerna som tillsammans med det
obligatoriska ”sommarbrevet” delas ut i byn. Johanna kommer att grilla korv den
kvällen. Peter kontaktar tidningen angående evenemanget. Korv, korvbröd samt dricka
kommer Peter att inhandla på ICA. Anita och Sofia kommer att ombesörja maten till
bandet. Peter kommer att fixa reklamtavlan där vi sätter upp sponsorernas namn.
Ungefär 14 dagar innan musikkvällen kommer vi att ha ett möte för avstämning.
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c) Pantoffelmarkand: Peter åtar sig att kontakta YA och Sydsvenskan angående en
förannons. Vi ska även kontakta förra årets utställare och förhöra oss huruvida de kan
tänka sig att delta även i år. Kontakt angående sponsringen delas upp på olika
medlemmar. I år behövs nya banderoller. Peter tar kontakt med Dennis angående detta.
Även i år kommer det att finnas hoppborgar till barnen. Peter tar kontakt med
uthyraren. Peter tar även kontakt med Kommunen angående bidrag till marknaden.
§9 Brandstationen – renovering
5-6 ton stenmjöl beställs till golvet.. 1 och 2 september bestäms som ”bygghelg”, helgen efter
planeras inläggning av masoniten, ytterligare en vecka senare läggs det egentliga golvet in.
Därefter kan köket installeras.
§10 Byalagsrådet – något nytt?
Då ingen i Byalagsrådet är närvarande idag uppskjuter vi frågan till nästa möte.
§11 Förslag från bybo om hundrastplats
Peter åtar sig att skriva ett medborgarförslag.
§12 Medborgarförslag från Torsten Algotsson om matavfallshanteringen
Peter kommer att svara via mejl att vi inte tänker stödja hans förslag.
§13 Övriga frågor
Kim föreslår en ny aktivitet för Skivarps Byalag: ”Sportbilsparad” den 4 juli som ska sluta på
Skivarps torg och Brandstationen. Kim ska lägga upp detta på hemsidan.
Anita framför ännu en gång nödvändigheten av tydliga rutiner kring uthyrningen av
Brandstationen. Vi ska utforma ett ”regelblad” som ska delas ut vid uthyrning/sättas upp på
väl synlig plats på Brandstationen.
§14 Saker till nästa möte
Resterande frågor tas upp vid nästa möte den 25 augusti
§15 Mötet avslutas

Peter Falk, ordförande

Ute Olsson, sekreterare

Johanna Håkansson, justeringsman
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