
   
 

Protokoll byalagsmöte 4/4 2017 
 

Närvarande: Cecilia Svensson, Kim Hansen, Marianne Pehrsson, Karolin Bösgård, Per-
Åke Olofsson, Henrik Svärd, Johnny Christiansen  
 
1) Mötet öppnas 

Cecilia öppnade mötet. 
 

2) Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll 
Karolin valdes. 
 

3) Godkännande av dagordningen och saker till punkten i övrigt 
OK. 
 

4) Ekonomin 
Karolin berättade att ekonomin ser bra ut. 
 

5) Medlemmer 
Många har redan betalt in medlemsavgift för 2017. 
Beslut att göra nytt litet medlemsbrev innan midsommar och tydligöra möjligheten att 
betala via Swish. 
 

6) Info pantoffelmarknad 
Info har skickats ut till 35 företag/föreningar – 8 positiva svar redan. 
På grund av minskad sponsring kan inga utställare subventioneras.  
 

7) Våffelfest 
a)  Litet tält för våffeltillberedning – typ Inas 

Ska vi köpa eget – eller försöka låna Inas igen? 
Det finns möjlighet att låna Inas – så det gör vi denna gången. 

b)  Underhållning 
Karolin kollar med Folkhögskolan om någon därifrån kan och vill underhålla. 

c)  Marianne, Gunna, Karolin och Cia tar hand om våfflorna – kanske även några fler 
som har möjlighet. 

 
8) Växtloppis 

Första anmälan har kommit in. 
Finns lottringar? 
 

9) Saker som behöver göras på brandstationen 
a)  Klinkers i hallen – kanske Simon kan fixa lite klinkers där det fattas några? 
b)  Slang till överskottsvatten från varmvattenberedare – Henrik tittar på en lösning. 
c)  Putsa fönster – Cecilia tar hand om detta. 

 
10) Övrigt 

a)  Ågården har köpt 3 kilo korv. 
b)  Byalagsrådsmöte 23 maj – trafiken i byn ska tas upp – liksom hastigheten i byn. 
c)  Nationaldagen på Svaneholm – Karolin anmälar byalaget. 

Karolin ställer själv upp – kanske Andrea vill vara med också i år – det ska göras ett 



   
 

litet infoblad om byalaget aktiviteter – samma som i alla fall ska göras innan 
midsommar.  
Även Jul i byn kommer att vara där – kanske någon annan förening från byn också. 

d)  Förslag om att göra en ”flyer” med generell info om byalaget och de fasta 
evenemangen – Karolin skissar på ett sådant – ska få gammal och ny logga från 
Kim. 

e)  ”Hela Sverige Ska Leva” – vi ska skriva till dem om att omprova beslutet om 
uteslutning – kanske tydliggöra att alla våra evenemang är öppna för alla. 
 

11) Nästa möte 13 juni kl. 19.00 
 

12) Mötet avslutas 
Cecilia avslutade mötet. 
 

Skivarp 5 april 2017 
  

Cecilia Svensson 
Mötesordförande 

Kim Hansen 
Sekreterare 

  

Karolin Bösgård 
Protokolljusterare 

 

 


