Protokoll byalagsmöte 13/3 2018
Närvarande: Kent Ekblad, Cecilia Svensson, Karolin Bösgård, Andrea Lindström, Per
Olofsson, Marianne Pehrsson, Henrik Svärd, Johnny Christiansen, Madeleine Pinjegård,
Kim Hansen
Gäst: Kristian Jeppsson
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden Kent Ekblad som hälsade alla välkomna.
2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Henrik Svärd valdes.
3. Godkännande av dagordningen och saker till punkten övrigt
OK.
4. Ekonomin
Karolin kunde berätta, att det inte hade hänt mycket sedan årsmötet och att ekonomin
fortsättningsvis ser bra ut.
5. Byalagsrådet
Inget nytt.
6. Information
Cecilia kunde från möte med Håkan Svensson berätta att det kanske blir julbelysning
på delar av Kyrkovägen och att kommunen har planer för ett utegym i Skivarp.
Platsen bör vara vid Mölledalen.
Ett fotbollsmål vid gräsmattan vid Tulpanvägen skulle uppskattas.
Staketet som fanns bakom målen vid Mölledalen är borttagen – varför?
7. Planering för 2018
a) Våffelfest 9/5, kl. 14:30, pris 30 kr., trubadur Rickard Harletun underhåller (kostnad
ca. 2000), Cecilia, Karolin och Johnny kan medverka.
b) Växtloppis 19/5, kl. 09:00-12:00, vi kan hyra bord från Ågården vid behov, vi ska ha
fikaförsäljning – vem bakar?, Marianne ställer upp – vid nästa möte beslut om
ytterligare medverkande.
c) Midsommarfest 22/6 kl. 10:00 och 14:00, Jonas Grönäng är bokad, ringar för
stången finns, spoltråd för pyntning?, hämta stången?
d) Musikkväll 11/8, kl. 19:00-23:00, Jogges (kostnad 8500), tält ska hämtas och ställas
upp, grillning ska förberedas, sponsring, mat till orkestern, tält ska plockas ner och
lämnas.
e) Pantoffelmarknad 6/10, kl. 10:00-15:00, Rockis och Poppis är bokade (kostnad
6000 – sponsring sökas – lastbilsflak eller dylikt?, Henrik söker efter lämplig scen,
inbjudan till säljare utskickad, någon som säljer drycker? Must eller liknande?
f) Fest för årets medhjälpare fredag 9/11.
g) Adventsfika 5/12, kl. 14:30, pris 30 kr., Ronnie Holmberg är bokad (kostnad 2100).
h) Styrelsemöten: 15/5, 19/6, 24/7, 18/9, 27/11 och 22/1.
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8. Övrigt
a) Finns det några bidrag som vi kan söka för våra evenemang?
b) Karolin jobbar med ansökan om tillstånd för evenemangen under året.
9. Nästa möte 15/5 2018 kl. 19:00
10. Mötet avslutas
Kent Ekblad avslutade mötet.
Skivarp 16 mars 2018
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