BYALAGSMÖTE 2013-06-02

Närvarande: Britt-Marie Larsson, Anita Hedin, Bertil Hedin, Kim Hansen, Gun Olsson, Åsa
Svensson, Irene Lindström, Jan Johnsson, Jörgen Lidfeldt, Cecilia Svensson.
1. Mötets öppnande
Vice ordförande Britt-Marie Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av justeringsman och sekreterare
Jörgen Lidfeldt valdes till justeringsman att justera dagens protokoll.
Cecilia Svensson valdes till sekreterare att föra dagens protokoll
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
4. Saker till punkt 12 – Övriga frågor.
 Gun Olssons mailadress ska föras in på hemsidan.
5. Förra mötets protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.
6. Kassarapport
Kassör Anita Hedin läste upp kassarapporten, som godkändes.
7. Uthyrningskontrakt, Brandstationen
Vi beslutade att tillsvidare använda första sidan av kontraktet och
brandsäkerhetsinformationen vi gjort. Dokumenten ska gås igenom vid
överlämnande av nyckel och skrivas under.
8. Midsommar
Roger och en till kommer att spela och sjunga. Gun och Britt-Marie leder dansen.
Jörgen och Bertil hämtar stång och stege torsdag kväll. Britt-Marie finns på plats kl.
10.00 och leder arbetet med att klä stången. 14.00 reser vi stången med
gemensamma krafter.
9. Vikarie för uthyrningsverksamheten under Anitas sjukskrivning?
Beslutades att Irene Lindström vikarierar för Anita. Anita informerar henne om
arbetet.
10. Sponsorer Musikkvällen
 Vi ringer runt enligt lista som skickas ut av Britt-Marie.
 Lördag 10/8, Jogges band ska spela.
11. Byalagsrådet, uppdatering
Det har inte varit något möte sedan sist.

12. Övrigt
 Kim för in Guns mail på hemsidan
 Britt-Marie kollar med Peter ang. utrymningssyltar och brandfilt.
 Planer finns för en konsert med skånsk musik, nästa år, för att stötta
Mölleföreningen.
 Beslutades om ett extra möte söndag 4/8 kl. 18.00, inför musikkvällen
 Höstens möte beslutades till 25/8, 22/9, 27/10, kl. 18.00 på brandstationen.
13. Saker till nästa möte
 Pantoffelmarknaden
 Jul i byn
14. Mötet avslutades
Britt-Marie avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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…………………………………………….………….………
Britt-Marie Larsson, vice ordf.

…………………………………………………………………
Jörgen Lidfeldt, justeringsman

……………………………………………………………………
Cecilia Svensson, sekreterare

