Byalagsmöte 2011-03-07

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden Peter Falk.

§2 Val av justeringsmän
Sofia Kristoffersson utses att justera dagens protokoll.

§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns av de närvarande.

§4 Saker till punkt 11
Några saker tas upp och kommer att behandlas under punkt 11.

§ 5 Kassarapport
Då Anita Hedin inte kunde komma till dagens möte lämnas ingen Kassarapport idag.

§6 Årets möten
Vi kommer överens om att träffas vid följande tillfällen:
17 april, kl 18.00
30 maj , kl 19.00
19 juni, kl 18.00

8 augusti,
kl 19.00
25 september, kl 18.00
7 november, kl 19.00

Vid brådskande ärenden kommer ordföranden kalla in styrelsemedlemmarna med kort
varsel även utanför dessa tillfällen.

§7 Aktiviteter under året
Den 30 april firar vi kl 20.00 traditionell Valborgsmässafton vid platsen för möllan.
Vemmenhögskören samt Dick Örnå kommer att stå för underhållningen.
Frågan kommer upp huruvida Byalaget ska överta ansvaret för detta evenemang.
Efter en längre diskussion kommer vi överens om att Sten Wemmert ska prata med
Mölleföreningen angående en eventuell fördelning av arbetsuppgifterna för denna kväll.
Våffelfesten för seniorer kommer att äga rum den 31 maj. Huvudansvaret för detta kommer
att ligga på Anita Hedin och Britt-Marie Larsson.
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Midsommarfesten börjar kl 10.00 med att vi smyckar stången.
Bertil och Anita Hedin, Ute Olsson, Kent Ekbladh och eventuellt ytterligare några
medhjälpare kommer att finnas på plats.
Själva midsommarfirandet börjar kl 14.00.
Musiken har redan bokats.
För annonsering och affischering anmäler sig Peter Falk.

Angående musikkvällen, som också i år planeras i augusti, tar Peter Falk kontakt med Malin
Svärd och Annika Svensson för att förhöra sig om de kan tänka sig att hålla i evenemanget
även i år.
Pantoffelmarknaden ska vi diskutera ingående vid ett senare tillfälle.
Jul i byn kommer att äga rum den 3 december. Detaljerna ska vi diskutera vid ett senare
tillfälle.
Adventskaffe är planerad till den 6 december. Anita Hedin och Britt-Marie Larsson kommer
att hålla i detta.

§8 Medlemsutskick
Vi kommer överens om att dela ut medlemsutskicket två gånger per år, vår och höst.
Sofia Kristoffersson kommer att stå för innehållet.
Åsa Svensson planerar nya utdelningsområden och återkommer till de berörda när det är
dags för distribution.
Man efterfrågar mer ”synlighet” av Byalaget.
På detta meddelar Peter Falk att det kommer att sättas upp en infotavla utanför Thores.

§9 Brandstationen
I mitten av mars kommer äntligen de nya portarna att sättas in.
Innan dess ska vi dock riva den lilla väggen direkt vid entrén .
Bertil, Peter och eventuellt några starka killa till kommer att hjälpa till med detta lördagen,
den 12 mars.
Våra skyltar samt tältet ska samma dag transporteras till Krabbeholm.
Efter det att portarna är insatta planeras en städdag den 9 april kl 10.00.
Samma eftermiddag kl 14.00 kommer vi att ”inviga” de nya portarna med en grillfest.
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§10 Byalagsrådet
Sten Wemmert tar upp samarbetsformer för Byalagsrådet. Efter en längre diskussion
omkring detta kommer vi överens om att vid Byalagsmöten ta upp frågor som ska gå vidare
till Byalagsrådet för presentation vid möten med Kommunen. Protokoll av dessa möten ska
Åsa skicka till styrelsen i Byalaget för diskussion vid varje Byalagsmöte.
§11 Övriga frågor
a) HLR – Jörgen Olsson erbjuder sig att ordna utbildning om det finns intresse.
b) Hjärtstartare – diskussion kring eventuellt inköp och placering. Vi får ta upp
frågan vid ett senare tillfälle.
c) Loppis? – Växtloppis? – Vem vill hålla i det? – Fråga i medlemsbrevet. Under tiden
undersöker Johanna Håkansson och Sofia Solhammers de planerade aktiviteterna i
kommunen så att vårt evenemang inte kolliderar med de andra.
d) Toaletten i entrén fungerar inte. Anita Hedin har redan pratat med Kommunen,
toaletten ska spolas och fotograferas.
e) Angående skolans invigning och aktiviteterna omkring detta ska Anita Hedin ta
kontakt med Christin Rix för information.

§12 Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.

Peter Falk
Ordförande

Ute Olsson
Sekreterare

Sofia Kristoffersson
Justeringsman
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