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Byalagsmöte 2016-01-12 
 

Närvarande: 
 
Britt-Marie Larsson, Ute Olsson, Karolin Bösgård, Bertil Hedin, Anita Hedin, Åke Svensson, 
Cecilia Svensson, Ina Persson, Kent Ekblad, Åsa Ekblad, Jörgen Lidfeldt, Kim Hansen, 
Gunna Hansen, Tommy Jönsson, Sten Wemmert, Gun Ohlsson, Andrea Lindström 

 
 

§1   Mötets öppnande 
Mötet  öppnas av ordförande Britt-Marie Larsson. 
 
§2   Val av justeringsman 
Cecilia Svensson ska justera dagens protokoll. 
 
§3   Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§4   Förra mötets protokoll 
Signeras och läggs till handlingarna. 
 
§5   Kassarapport 
Karolin redogör för finansläget, som är tillfredsställande. 
 
§6   Saker till punkt 8 – övriga frågor 
Kim, Britt-Marie, Anita och Sten har saker att anföra på den punkten. 
 
§7   Aktiviteter 
 
      a) Pantoffelmarknaden 
       Cecilia meddelar att det redan har inkommit en anmälan till årets Pantoffelmarknad.  
       Hon påpekar också att vi måste se över elen, så att den räcker till alla. Dessutom ska vi  
       höja priset till en rimlig nivå för utställarna. 
 
       b) Årsmöte 
       Årsmöte ska äga rum den 10 mars, kl 19 på Brandstationen. Innan dess ska Karolin 
        Ha ett möte med revisorerna. Åsa redogör för Valberedningens arbete och berättar att  
        Kent, Peter och Jörgen avgår ur Styrelsen, Åsa tänker att avgå ur Valberedningen. Vi 
        diskuterar eventuella, nya kandidater för kommande Styrelse. 
        Kim får i uppdrag att utforma en affisch för evenemanget. Vi beslutar att ha Fastlags-  
        bullar som förtäring den kvällen. Lång diskussion angående underhållningen. Förslag  
        läggs fram om Stella Mini, barnkören här i Skivarp. Britt-Marie ska undersöka om möj-  
        ligheten finns den dagen. 
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§8 Övrigt 
 
Anita lägger fram förslaget att införskaffa nya bord, då det framkommit att det ibland saknas 
plats vid uthyrningen. Styrelsen beslutar att köpa in 3 nya bord. 
Dessutom beslutar Styrelsen att vi ska komplettera köket med 2 dussin av både porslin och 
bestick. Anita åtar sig att beställa borden och erbjuder sig även att stå för inköpen till köket. 
 
Måndagen, den 14 mars, kl 09.00 ska vi ha den årliga storstädningen på Brandstationen. 
 
Sten redogör för Byalagsrådets möte, där man bland annat har ordnat att busslinjen 302 
äntligen går fram till stationen i Rydsgård. Protokoll över senaste mötet ligger på vår hemsida. 
Nästa möte kommer att ske den 11 februari, kl 19.00 på Brandstationen i Skivarp. Förtäring 
kommer att ordnas av oss. Ordföranden kommer också att vara närvarande vid detta tillfälle. 
 
Britt-Marie föreslår att vi återinför närvarolista, vilket godkänns. Datum för nästa möte tas 
upp i varje protokoll hädanefter och protokollet skickas även till ordföranden för 
godkännande. Hon uppmanar också Sten att ta bort Byalagets namn från scouternas affisch 
för julfirandet. 
Sedan diskuteras anslagstavlan som äntligen har levererats. Den ska sättas upp till vänster om 
ingången på gavelsidan av Åke och Jörgen, så snart tid finns. 
Anslagen från organisationer och föreningar inom Kommunen ska ha A4 mått och vara 
lodrätta. Vi kommer inte att skylta för någon försäljning, inte heller för några efterlysningar. 
Britt-Marie, Cecilia och Karolin har nycklar till brevlådan och kommer att kolla den en gång i 
veckan efter ett uppgjort schema och sätter upp anslagen som kommer att få sitta uppe tills 
evenemanget är över. Styrelsen beslutar att införskaffa en ny brevlåda som håller tätt, Anita 
står för inköpet. 
 
Alla regler för anslagstavlan kommer att finnas i det kommande medlemsbladet och på 
hemsidan. 
 
 
§9  Mötet avslutas 
 
 
 
Britt-Marie Larsson                                                                           Ute Olsson 
Ordförande                                                                                         Sekreterare 
 
 
 
 
Cecilia Svensson 
Protokolljusterare 
 
 
 


