Skivarps Byalag Styrelsemöte den 21 mars 2010
Närvarande: Peter Falk
Anita Hedin
Johan Drevås
Jörgen Olsson
Cecilia Thorén Bonander
Åsa Svensson
Kent Ekblad
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Evelynn Ekblad
Annika Svensson
Jeanette Boman
Johan Boman
Gun Ohlsson
Kim Hansen

Mötet öppnades.
Evelynn valdes till justerare och Malin till sekreterare.
Dagordningen godkändes efter att Åsa la till Byalagsrådsmötet under
punkt 8.
Övriga frågor: Fredrika S Olssons brev.
Anita redogjorde för kassan och meddelade att vi har fått fler betalande medlemmar så nu är vi uppe i ?. Leaderpengarna har inte
kommit än.
Återkoppling från förra mötets protokoll. Åsa Svensson undrar om
torgdagarna kan på något sätt slussas över till Skivarps Företagarnätverk? Peter förklarar att det är Skivarps Byalag som har tillstånden för torget och tanken var att hålla brandstationen öppen! Men
ett samarbete kan ju vara bra!
Cecilia redogör lite kort om mötet som hon och Peter hade med Niklas Sjöberg från Skurups kommun. Minnesanteckningar finns på
hemsidan att läsa.
A) Våra riktlinjer är våra stadgar, finns att läsa på hemsidan.
B) Vi ska alltid be att få läsa artiklar innan de går i tryck och reflektera över om detta är något som representerar Skivarps byalag eller
mig som privatperson. Styrelsen är vald i förtroende och får därför
uttala sig utan att alla ska godkänna vad man säger, det blir också
för tungjobbat att skicka runt korrektur till alla innan det går i tryck.
C) Åsa undrar lite om hur det går till när förslagen ges till vad som
ska tas upp på byalagrådsmötena. Anita säger att tidigare har det
annonserats ut på hemsidan och på möte att förslag ska lämnas till
Anita eller Jeanette, men inga förslag har kommit in. Vi fortsätter att
lägga upp info på hemsidan och Facebook så att alla har chans att
komma med förslag.
Nästa byalagrådsmöte är den 11 maj och den 20 maj på brandstationen i Skivarp!
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(Anita kommer att kontakta Tommy Olofsson och föreslå ett möte
med honom och Åsa ang. den nerlagda vägföreningen och att vissa
vägar numer inte har någon vägförening och inte heller går under
kommunen. Tidigare har Skivarps vägförening tagit hand om deras
vägar utan att det legat på deras ansvar.)
Malin, Cecilia och Kent håller på att utforska området kring den tilltänkta natur och kulturstigen i Skivarp. De har varit i kontakt med
Nils Lundberg som är en av markägarna. Han verkar inte omöjlig
men vill gärna veta mer och få skriftligt material. Därför kommer
Cecilia och Malin att ha ett möte med Rydsgårds byalag som nyligen
gjort ett liknande Leader-projekt för att få tips och råd.
Den 28 maj är det familjekväll med grillning på gröningen utanför
brandstationen. Kent fixar grillar och varje familj tar med vad de vill
äta. Gun och Anita sätter upp flyers och Cecilia utformar dem!
Johan har försökt hitta musikant till midsommar, men inte hittat någon. Behöver tips… Kolla med Kent Ahlin om någon i hans grupp
kan…? Kent fixar stången.
A) Aktivitet utanför Tores? Lite längre fram när det blivit lite varmare?
B) Ska vi stå med bord och information vid konserten på Möllevallen?
C) Anita har kollat vad tryck på T-Shirts kostar. Ska vi sälja tröjor
med lite roligare tryck för att tjäna pengar. Hur ska de se ut? Kostar? Anita kolla igen….
D) Kan vi samarbeta med Skivarps Företagsnätverk med informationen till de nyinflyttade? De ska ju göra en karta som också ska distribueras. Och vi behöver ju inte ha med samma information två
gånger om tex. skola, dagis, kyrka mm. Anita hjälper Cecilia och Åsa
tar kontakt med Skivarps Företagarnätverk och återkommer till oss.
E) Annonsering? Pantoffelmarknad… Peter kollar med YA och Skånskan om vi kan ”få” pluggar.
Annika och Malin tar tag i jazzkvällen den 6 augusti.
A) Jörgen och Peter är potatisgruppen, finns det någon som vill ta
Cecilias plats som Knalleansvarig? Lista finns hos Peter, om någon
har förslag på Knallar eller utställare kontakta honom.
B) Sponsorer, företag? Länk på hemsidan för 500 kr t.ex.?
C) Tema? Potatis!
D) Ska vi köpa ett eget tält? Andra byalag tjänar ganska mycket på
att hyra ut, men detta kräver ganska mycket tid och folk. Men om vi
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skulle börja med att köpa in ett tält så kan vi använda det vid mer
än potatismarknaden. T.ex. jazzkvällar, midsommar, jul i byn osv.
Åsa och Kent kollar upp vad det kostar!
E+F) Anita tar kontakt med Mölleskolan
Roland Pedro har gett prisförslag för en bussresa till Gekås i Ullared.
295kr/person om det blir 17 personer. Vi testar med en resa till Ullared för att se hur intresset är, sen kan vi gå vidare med resor till
glasriket, barnfamiljeresor till Tosselilla eller Bakken, Vallåsen till
vintern, ja förslagen är många!
Städdag den 18/4 kl 13.00. Efteråt ordnar Åsa mat och vill man ta
med familjen på middagen går det bra till självkostnadspris och man
måste anmäla till Åsa hur många man blir!
Fredrika har mejlat ut förslag på
1. En gemensam logga för Skivarps by. Diskussion följde med beslut
om att inte ha en gemensam logga eftersom byn inte är ett företag
eller en förening. Svårt att plocka ihop olika loggor till en utan att
förvirra och till vilken nytta? En Välkomstskylt in i byn har redan varit på förslag men kanske någon skulle vilja fila på hur den skulle
kunna se ut. Och det får inte se konstigt ut när de andra skyltarna
som potatismarknads och möllevallens banderollers kommer upp.
2. Sommarcafé som ett ungdomsprojekt i brandstationen. Trevligt
förslag, men hur funkar det med miljö och hälsas regler? Vem ska
driva detta projekt? Peters fru Camilla ställer gärna upp och hjälper
till, finns det någon mer som vill kontakta kommunen och ta reda på
mer? Vi funderar vidare tills nästa möte!
Jörgen ber att vi ska tidsbegränsa mötena till 2 timmar, vilket vi bestämde.
Nästa möte får vi ta en sammanfattning på det som vi gick igenom
på detta möte!
Mötet avslutas

_____________
Ordförande:
Peter Falk
_____________
Justerare:
Evelynn Ekblad

_______________
Mötes sekreterare:
Malin Svärd

