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Protokoll byalagsmöte 2020 01 21 
 
Närvarende:  
Cecilia Svensson, Karolin Bösgård, Henrik Svärd, Marianne Pehrsson, Tobias Larsson, 
Kim Hansen 
Valberedningen: Kristian Jeppsson, Anne Jönsson 
Gäster: Marta Balogh, Ola Fridenberg 
  
1) Mötet öppnas 

Cecilia öppnade mötet. 
 

2) Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll 
Henrik valdes. 
Kim vikarierar som sekreterare för kvällens möte.   
 

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

4) Ekonomin 
Karolin berättade att det fortfarande ser helt OK ut och att nya fakturor har skickats till 
ett par sponsorer för musikkvällen. 
Betalning av medlemsavgift för 2020 har börjat komma in. 
 

5) Information 
a) Cecilia, Henrik, Madeleine, Marianne och Kim har varit på trygghetsvandring med 

BRÅ, kommunens säkerhetsrepresentant och kommunpolisen. 
Det noterades att viss belysning saknas på Mölleskolan, Blåklinten, vid 
hundrastgården och gångvägen bakom Lokvägen och att det är mycket klotter vid 
gamla sockerbruket och att vissa trafikala åtgärder är önskvärda. 

b) Kaffekalas 2019 11 17 blev bra med en del nya gäster. 
c) Fest för årets medhjälpare 2019 11 29 blev även den bra med god mat från 

Dinah´s i Abbekås. 
d) I stället för det gamla porslinet, som inte riktigt fick plats i diskmaskinen, har ny 

lämplig och prisvärd ”porslin” köpts in från IKEA. 
e) Cecilia har hittat ett parti stolar, hämtat hem dem och klätt dem med konstläder. 

Byalaget köper dem till självkostnadspris – 35 kronor styck. 
De gamla stolarna ska vi sälja – samlat pris 1000 kronor. 

 
6) Byalagsrådet 

Intet nytt beträffande Skivarp. 
Det har beslutats att ett byalag kan ha ca. 5 frågor till kommunen på ett möte.   
 

7) Årsmöte 2020 02 26 kl. 19:00 
a) Affisch är framtagen, anmälan senast 2020 02 21, specialkost måste meddelas. 
b) Dagordning och andra handlingar visas på duken. 
c) Verksamhetsberättelsen lästes upp. 
d) Årsavgift för 2021 – samma som nuvarande. 
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e) Valberedningen hanterar valhandlingen. 
f) Val av 3 representanter till Byalagsrådet – Cecilia, Henrik och Kim är villiga att 

fortsätta. 
g) Cecilia bakar fastlagsbullar. 
h) Förberedelse från kl. 17:30 – Cecilia, Marianne, Gunna, Kim – kanske även 

Madeleine? 
 
8) 2020 

a) Våffelfest 2020 05 10 kl. 14:30. 
Cecilia kollar med Johnny Christiansens dotter beträffande underhållning.  

b) Växtloppis 2020 05 16 kl. 9-12 med fikaförsäljning och lotteri. 
c) Musikkväll 2020 08 01 – bandet ”Noll Koll” är bokad. 
d) Pantoffelmarknad 2020 10 10. 

OBS! Andra lördagen i oktober, så potatisen har hunnit bli upptagen, 
e) Midsommar – Jonas Gröneng är bokad. 
f) Styrelsemöten onsdag 18/3, måndag 11/5, onsdag 10/6, måndag 27/7, tisdag 22/9 

och onsdag 11/11. 
 

9) Infoblad 
Ska ut innan årsmötet – med verksamhetsberättelse och miniaffischer för närmast 
kommande evenemang. 

 
10) Övrigt 

a) Nytt försök att få kommunen att anordna belysning vid återvinningsplatsen. 
Kommunal belysning finns redan på stigen från Tores mot Kyrkan. 
Komplettering med närvarobelysning skulle kunna höja säkerheten på platsen och 
främja miljömedvetandet hos användarna. 

b) Priset för hyra av lokalen justeras för bokningar efter 2020 07 01. 
Nya priser: 600 för medlem, 900 för icke medlem, 400 för ideell förening.   
 

11) Nästa möte 2020 03 18 kl. 19.00. 
 

12) Mötet avslutas 
Cecilia avslutade mötet. 

 
Skivarp 23 januari 2020 
  

Cecilia Svensson 
Mötesordförande 

Kim Hansen 
Vikarierande sekreterare 

  

Henrik Svärd 
Protokolljusterare 

 

 


