BYALAGSMÖTE 2013-10-27

Närvarande: Peter Falk, Cecilia Svensson, Gun Olsson, Kim Hansen, Sten Wemmert,
Iréne Lindström och Britt-Marie Larsson

1. Ordf Peter Falk förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
2. Peter valdes att justera dagens protokoll.
3. Dagordningen godkändes i sin helhet.
4. Till övriga frågor - punkt nr 9 - lades rapportering från det senaste Byalagrådsmötet
5. I Anitas frånvaro lästes kassarapporten upp av Britt-Marie.
6. Pantofflemarknaden
 Årets marknad var i mångt och mycket en succé, tur med vädret, många glada
människor och knallar.
 Cecilia har dokumenterat tältplacering, förteckning över knallar, lista på frivilllig
personal, som kan hjälpa till vid kommande evenemang osv.
Allt samlat på ett USB-minne. Bra jobbat Cecilia.
Dessutom har hon upprättat ett arbetsdokument, där negativa och positiva synpunkter
med årets marknad kan framföras.
7. Jul i Byn
Det bestämdes att
 Scouterna ensamma skall ansvara för årets Jul i Byn, dvs inte som tidigare tillsammans
med Byalaget.
 På frågan om scouterna fick låna Byalagets tält, blev svaret ja under förutsättning att
tältet blev tvättat och torkat efter avslutad marknad.
 Sten skulle fråga lotterna om de i år kunde tänka sig ta över glögg- och kaffeservering.
 Britt-Marie åtog sig att sätta upp affischer.

8. Adventskaffe för våra pensionärer,
 Det är klart med både underhållning och bakverk. Gladkören från Tomelilla underhåller.
 Peter fixar affischer.

9. Gun rapporterade från det senaste mötet med Byalagsrådet:
 Trafikmärket för övergångsstället vid Gästis flyttas till märket för parkering
 Parkförvaltningen lägger lappar som uppmanar folk att klippa sina häckar i deras
brevlådor
 Nästa möte äger rum i Nöbbelöv den 11 februari och den 4 mars är det möte på
Brandstationen i Skivarp
 Britt-Marie åtog sig att kontakta Länsbygderådet för gratis försäkring

Beslöts att lägga nästa styrelsemöte till den 19 januari och årsmötet till den 24 februari.
Vi måste få ut ett medlemsbrev inför årsmötet där vi presenterar den nya styrelsen.

10. Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Peter Falk, ordf.

Justeras: Peter Falk

Britt-Marie Larsson, tf sekr

