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Styrelsemöte i Skivarps Byalag 2016 09 13 

 
Närvarande: 
Kent Ekblad, Kim Hansen, Andrea Lindström, Ina Persson, Cecilia Svensson (Cia), Simon 
Larsson, Per-Åke Olofsson, Karolin Bösgård, Malin Ekholm och Marianne Pehrsson 
Gäst: Björn Bloom 

 
1. Mötet öppnas 
Kent öppnade mötet. 
 
2. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Cia ska justera detta protokollet. 
 
3. Godkännande av dagordningen och eventuella saker till punkten övrigt 
OK. 
 
4. Ekonomin 
Kassören informerade att påminnelser har skickats till sponsorer för musikkvällen som 
ännu inte har betalat. 
 
5. Utvärdering av musikkvällen 
Alla har varit nöjda med kvällen. 
Ca. 200 korvar såldes - möjlighet för avlastning i försäljningen bör anordnas nästa gång. 
För 2017 måste extra toalett kanske inhyras. 
 
6. Brottornas pokaler? 
Jörgen Lidfeldt har ett större antal pokaler från "Pantern" i förvar. 
Frågar om byalaget vill ta hand om dessa? 
Skulle vara lite problematisk - pokalerna kan vara värdefulla/stöldbegärliga. 
Ett alternativ skulle kunna vara Johannamuseet. 
Vi önskar mer information från Jörgen och ska tala om Johannamuseet som alternativ. 
 
7. Medlemsblad 
Ett nytt medlemsblad måste gå ut snarast. 
Med kort info om vad som byalaget har gjort under året.  
Dessutom vad som ska hända under resten av året. 
Cia skriver ihop lite text - Kim gör utkast och stämmer av med Cia.  
 
8. Planering av pantoffelmarknaden 
Cia gick genom planeringen av marknaden och vem som ska göra vad. 
Affisch i A4 och A5 format ska skickas till Ina för utskrivning/utdelning. 
Kent ska kontakta tidningarna och informera om marknaden. 
Karolin ska kontakta kommunen angående klippning av gräset innan marknaden. 
Beslut om inköp av nytt tält 12 x 6 meter - pris drygt SEK 14.000. 
Tälten hämtas fredag kl. 16 och sätts upp kl. 17 - nertagning lördag kl. 16. 
På lördagen ska borden ställas fram redan kl. 07.30. 
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9. Byalagsrådmöte 13 oktober 2016 - vad vill vi ta upp? 
Framföra att nedragningen på klippning av gräs har betytt avsevärd större risk för 
fästningar på husdjur och inte minst barnen - gör om - gör rätt. 
 
10. Adventskaffe 7 december 2016 
Kim ska göra affisch. 
Evenemanget är för alla - med begränsat antal platser. 
 
11. Övrigt 
o Hemvänderträff 27 september   

En privatperson tillsammans med gamla Skivarpsbor vill ha visning av brandstationen.  
Tidpunkten är oklar - Karolin kan öppna brandstationen fram till kl. 14.30. 

o "Jul i byn" ny förening 
En ny förening har startats med tanke på att vidareföra "Jul i byn". 
Föreningen kan hyra in sig på brandstationen för sina möten. 
Föreningen kan låna byalagets gamla tält. 

o Nytt logo 
Cia har skissat vidare på förslag till alternativ logo - resultatet visades. 
Smärre justeringar kvarstår - kan sedan i första hand användas på beachflaggor. 

 
12. Nästa styrelsemöte 29 november 2016 kl. 19.15  
Valberedningen ska bjudas in. 
Det ska bjudas på lite julfika - mot föranmälan 
 
13. Mötets avslutande 
Kent avslutade mötet. 
 
Skivarp 14 september 2016 
 
  

Kent Ekblad 
Ordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

  

Cecilia Svensson 
Protokolljusterare 

 

 


