Styrelsemöte 2010 05 10

Närvarande
Johan Bohman
Peter Falk
Anita Hedin
Ute Olsson
Johan Drevås

Gun Ohlsson
Annika Svensson
Malin Svärd
Cecilia Svensson
Bertil Hedin

Kent Ekblad
Åsa Svensson
Kim Hansen
Jörgen Olsson

1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden Peter Falk.
2 Val av justeringsmän
Annika Svensson får i uppdrag att justera dagens protokoll.
3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
4 Saker till punkt 15, övriga frågor
Åsa Svensson vill ta upp frågan om ett nytt tält och om en boulebana,
Anita Hedin brandstationens tupp och byalagsmötet som äger rum i morgon,
den 11 maj.
5 Kassarapport
Anita redovisar för byalagets finansiella situation.
6 Återkoppling till förra mötets protokoll
Enligt de närvarande finns det inget ytterligare att diskutera kring förra protokollet.
7 Portar till brandstationen
Peter berättar om kommunens beslutat att godkänna nya portar till brandstationen
tidigare än 2011.
Dessutom ska Kent och Johan ta fram kostnader beträffande utjämning av golvet i
den nedre hallen.
8 Grillkväll – uppdatering av vad som ska hända
Affischer har utformats, tryckts upp och ska delas ut i byn (Gun Ohlsson mfl)
Vi ställer upp med grillar (Annika och Anita) och kol (Kent)
Lekledare blir Peter.
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9 Leaderprojekt ”promenad- och kulturstig” - uppdatering
Cecilia, Malin, Åsa och Kent har varit hos Lars Wilhelmsson i Rydsgård där ett
liknande projekt redan har genomförts och har fått värdefulla råd angående
upplägget.
10 Midsommarfirande – uppdatering av Johan Drevås
Helge Olsson samt fru hyrs in som underhållare för dagen till ett pris av
1500,- kronor.
Kl 10 kläs stången (Anita), alla som vill vara med och klä den tar med sig
björkris och/eller blommor, kl 14 sätter festen igång.
11 Medlemsrekrytering
Vi ska ha ett litet stånd vid midsommarfirandet där vi ska försöka värva nya
medlemmar.
Annika Svensson ska göra pins redan till grillkvällen. Vi avvaktar med förslagen
om aktivitet vid Tores och t-shirtar med byalagslogo tills vidare.
Angående infopaketet till nyinflyttade står Anita och Cecilia T.B i kontakt med
kommunen.
12 Musikkväll 6 augusti ”Jazz i Skivarp”
Malin och Annika föreslår Martin Lindholm för just denna kväll och efter en kort
diskussion godtas förslaget att hyra in honom till ett pris av 10.000,- kronor +
2000,- i extrautgifter. (www.lindholmoco.se)
Annika och Malin begär offert.
Sponsring för just denna kväll ger plats på hemsidan.
13 Pantoffelmarknad
Peter, Johan och Jörgen ingår i projektet.
Anita ska boka 4 tält. Hon har också varit i kontakt med Mölleskolan.
Gun Ohlsson kontaktar odlare.
Peter, Johan och Jörgen tar kontakt med fjolårets utställare.
Kostnaden kommer att ligga på 250,- kronor per bord.
14 Bussresor – Erbjudande om resa till Ullared den 29 maj
Anna Knutsson, som jobbar hos Roland Pedro, har cirka 30 platser kvar till
en resa till Ullared den 29 maj. Pris 250 kronor per person, platser bokas hos
Anna direkt.
15 Övriga frågor
Åsa redovisar för hennes undersökning angående inköp av tält. Efter diskussion
enas vi om att köpa ett tält på 12 x 6 m till ett pris på 12995,- kronor. Åsa tar hand
om detta.
Anita tar upp frågan om den gamla tuppen som suttit på brandstationen, den är
i dåligt skick och måste renoveras i så fall. Bertil erbjuder sig att ta in ett kostnads
förslag av smeden här i Skivarp. Dessutom måste taket innan uppsättningen
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förstärkas. Bertil och Johan D ska ta hand om detta.
Anita informerar också att byalagsrådet kommer att träffas under morgondagen
Vi tar upp frågan om ungdomsverksamhet, droger och en eventuell gång- och
cykelstig via Kroppsmarken till Abbekås.
16 Mötet avslutas.

Peter Falk
Ordförande

Ute Olsson
Sekreterare

Annika Svensson
Protokolljusterare
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