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Byalagsmöte 2014-12-07 

 

 
§ 1  Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordföranden Britt-Marie Larsson 

 

§  2  Justeringsman för dagens protokoll 

Dagens protokoll skall justeras av Anita Hedin. 

 

§  3  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns av de närvarande. 

 

§  4  Godkännande av förra mötets protokoll 

Förra mötets protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§  5  Kassarapport 

Anita redovisar för finansläget. 

 

§  6  Saker till punkt 13 - övrigt 

Sten och Britt-Marie anmäler att de har något att anföra under den punkten. 

 

§  7  Adventskaffe för våra pensionärer den 9 december 

Vi har ordnat med frivilliga som bakar. Kl 15 kommer Lucia med följe och ska underhålla 

gästerna. 

 

§  8  Årsmöte 

Årsmötet äger rum den 11 februari, kl 19.00. Efter diskussion enas vi om att det inte blir 

någon underhållning. Peter ska utforma affischen för evenemanget. 

 

§  9  Ommålning av brandstationen 

Britt-Marie har haft kontakt med Lena Axelsson från Kommunen.  Britt-Marie har nu  skickat 

en förfrågan angående ommålning till Kommunen. Svar ska komma i slutet av januari. 

 

§ 10  ”Flugproblemet” 

För närvarande inga större problem men det ska bevakas. 

 

§ 11  Hjärt- och Lungräddning 

För uppföljning av den tidigare genomförda övningen ska René Melgar kontaktas. Eventuella 

kostnader ska Byalaget stå för. 

 

§ 12  Rapport från Byalagsrådet 

Alla har fått och läst protokollet från senaste mötet . Nästa möte äger rum den 10 januari här i 

Skivarp. 
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§  13  Övrigt 

Vi diskutera angående policyn för Byalaget som Kim har lagt upp. 

 

Vi diskuterar och kommer överens om att bilderna  på vår hemsida ska sparas på en extern 

hårddisk som sponsras av Kim. 

Diskussion också huruvida vi ska ansluta hemsidan till de sociala medierna. Vi avvaktar än så 

länge. 

 

Britt-Marie har genom en utomstående person fått erbjudande att ta hand om gamla 

klippböcker angående ”blomsterfesten” som anordnades förr i tiden här i Skivarp. Det lär 

finnas en gammal film också angående detta – kanske vi får låna den någon gång? Vi 

diskuterar förslaget och enas om att ta hand om klippböckerna. 

 

Britt-Marie har skickat redovisning till STIM, hittills har vi inte fått någon räkning för detta 

ännu. 

 

Sten ger en kort redovisning för ”Jul i byn” som av allt att döma är mycket uppskattat av 

byborna. 

 

Pengarna som har samlats för återuppbyggnaden av möllan ska föras över till 

Mölleföreningen. 

 

Planeringsträff innan årsmötet meddelas via mejl. 

 

§  14  Mötet avslutas 

 

 

 

 

Britt-Marie Larsson                                                                       Ute Olsson 

Ordförande                                                                                     Sekreterare 

 

 

 

Anita Hedin 

Justeringsman 


