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  Styrelsemöte i Skivarps Byalag 2016 07 05 
 

Närvarande: 
Kent Ekblad, Kim Hansen, Andrea Lindström, Ina Persson, Cecilia Svensson, Simon 
Larsson, Per-Åke Olofsson och Marianne Pehrsson  

 
1. Mötet öppnas 
Kent öppnade mötet. 
 
2. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Ina ska justera detta protokollet. 
 
3. Godkännande av dagordningen och eventuella saker till punkten övrigt 
OK. 
 
4. Ekonomin 
Kassören var inte närvarande - ingen information vid detta tillfället. 
 
5. Information 
Inget generellt att informera om vid detta tillfället. 
 
6. Hur tar vi emot nyinflyttade 
Cecilia har varit i dialog med kommunen kring detta. "De nyinflyttade får ett häfte med olika erbjudanden från lokala företag samt ett från 
Skurups kommun, där vi skriver att de kan komme in på kommunkontoret och hämta ettt 
välkomstpaket från Skurups kommun, som innehåller målgruppsanpassad 
kommuninformation samt en biobiljett för två personer.  
Vi samarbetar med ett företag som ombesörjer dette 1 gång i månaden." 
Cecilia fortsätter dialogen med kommunen. 
 
7. Byalagsrådet 
Gun och Cia har varit på möte.  
Ärendet angående busliv på skolan är framfört. 
Svaret från kommunen blev, att bevakning på skolan finns, samt att två nya fältsekreterare 
ska ta hand om ungdomarna.. 
 
8. Utvärdering o Våffeldag 

1. Ca. 60 personer 0-85 år inkl. personal. Drop-in hele em. Jonas spelade trevligt och 
uppskattade em.  

2. 11 satser smet, 2 l grädde, 8-10 kannor kaffe, saft och te gick åt. Biljett vid betalning 
fungerade perfekt. 

3. Inas tält var toppen att grädda våfflor i. Ska vi köpa in 2 st. egna? Vilka alternativ 
finns? Pris? Diskuteras vidare på nästa styrelsemöte. 
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4. 2 nya järn behöver köpas in till nästa år. Vi kasserade ett. o Växtloppis 
1. 6 försäljare, fikaförsäljning 
2. "Bättre växtloppis än botaniska i Lund" 
3. Mitten av maj skulle vara bättre - förslag datum 2017 - 20 maj - bokas preliminärt o Öppet hus i församlingshemmet 
1. Cia, Kent och Kim deltog, gatupratare med reklam och info på plats. o Utvärdering - Nationaldagen i Svaneholm 
1. Ina, Karolin och Andrea deltog 
2. Frågesport var populär 
3. Banner-skylt saknades - alternativt beachflagga - beachflagga inköpas - prisläge 

kring SEK 850 per flagga och SEK 500 per fot - moms tillkommer o Tuff tuff tåget i Gärdslöv 18 juni 
1. 15 deltagare var där 
2. Alla var mycket nöjda med utflykten o Midsommarfirande 
1. Blev en bra tillställning 
2. Det syntes många nya ansikten 
3. I framtiden ska dag och tid för nedtagning av stången beslutas i samband med 

resningen 
 

9. Musikkväll 13 augusti 
1. Kent och Simon hämtar tältet lördag 09.30 
2. Tältet resas lördag 10.00 
3. Vi lånar tält av Ina för grillning och försäljning av korv och läsk 
4. Sopsäckar ska utplaceras på området 
5. Marianne kollar med Delicious Food om de kanske vill sponsra ett antal korvar 
6. Mat till musiken blir landgångar från ICA Skurup 
7. Fungerande ljusslinga ska vara redo i god tid 
8. Cecilia och Kim gör lista med möjliga sponsorer - Ina får listen och lämnar den till 

Ingrid Book, som tidigare har varit en bra förmedlare av sponsring 
9. Pedalens pågar planeras börja spela kl. 19 
10. Slutlig planering av hämtning och uppsättning av tält, mat till orkestern, korvgrillning, 

försäljning av läsk på möte 9 augusti. 
 
10. Pantoffelmarknad 

1. Affisch finns. Vi ska ha ut nytt medlemsblad i början/mitten av september 
2. En bod för försäljning av varm korv kommer. 
3. Erbjudande om hoppborg, vagn med pil/boll-kastning och popcorn valdes bort 

 
11. Övrigt o Barnens dag 

1. Preliminärt datum 13 maj - brandstationen bokas preliminärt 
2. Internt möte (Ina och Karolin) 6 juli o Tröjor med tryck 
1. Diskussion huruvida vi ska köpa in tröjor med tryck - med alternativt logo 
2. Cecilia skissar på alternativt logo - brandstationen i silhuett + text 
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 o Fotograf 
3. Erling Pehrsson erbjudar sig att fotografera för byalaget vid olika evenemang 
4. Vi tackar ja till detta erbjudande 

 
13. Mötets avslutande 
Nästa styrelsemöte är 13 september kl. 19.15. 
 
Skivarp 6 juli 2016 
 
  
Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

  

Ina Persson 
Protokolljusterare 

 
    

  
  

  
 


