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Byalagsmöte 2013-08-25 

 

 

 
§1  Mötets öppnande 

Då Peter Falk inte kan närvara vid dagens möte öppnar Britt-Marie Larsson  dagens möte. 

 

§2  Val av justeringsman 

Kim Hansen utses att justera dagens protokoll. 

 

§3  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

§4  Saker till punkt 11 – övriga frågor 

Anita Hedin har saker till denna punkt. 

 

§5  Förra mötets protokoll 

Förra mötets protokoll är hos Peter Falk och kommer att diskuteras vid nästa möte 

 

§6  Kassarapport 

Anita Hedin redogör för Byalagets finanser. 

 

§7  Uppföljning av musikkvällen 

Ekot efter årets musikkväll har genomgående varit positivt. 

 

§8  Förberedelse inför pantoffelmarknaden 

Anita tar kontakt med Slimminge angående tälthyra. Vi behöver som vanligt ett antal 

frivilliga för att resa de 5 tälten dagen innan, dvs fredag, kl 15. 

Bord och stolar hämtas på Ågården som sponsrar dessa och ska därför vara med på vår 

sponsorlista. 

Britt-Marie, Irene och Ute brer smörgåsar till ”tältresarna” på fredageftermiddag. Anita 

handlar dagen innan. 

Anita står för Caféverksamheten på själva pantoffeldagen. Hon ringer runt till folk som ska 

baka. 

Vilka knallar ringer vi till? – Vi går efter förra årets lista. Anita tar föreningarna. 

Peter beställer nya stora skyltar. Dessa kommer att sättas upp måndag den 16 september av 

Kim, Kent och Bertil. 

Peter bokar hoppborgen. 

Åsa och Cecilia organiserar utställningsplatserna. 

Extramöte planeras till den 8 september kl 18. Nästa ordinariemöte äger rum den 23 

september. 

 

§9  Jul i byn 

Diskussion angående deltagande i årets Jul i byn där vi kommer fram till att Byalaget vill vara 

med som vanlig ”deltagare” men inte som medansvarig organisatör. 
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§10 Uppdatering Byalagsrådet 

Nästa möte äger rum den 10 september. 

 

§11 Övriga frågor 

Anita föreslår att vi ska flytta våra pengar till Skurups Sparbank då det blir enklare med 

kontanthanteringen där.  

Vi behöver ytterligare en värmefläkt i den nedre lokalen så vi ska be Jens att ombesörja detta. 

 

§12 Saker till nästa möte 

Förra mötets protokoll. 

Resultat av rundringning till knallarna. (Vi ska dessutom fråga dem om de är villiga att ge 

något till lotteriet). 

 

 

§13 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Larsson                                                               Ute Olsson 

Viceordförande                                                                      Sekreterare 

 

 

 

 

 

Kim Hansen 

Justeringsman 

 


