
   Protokoll  På Båtklubben. 
   Byalaget på Kivik 2010-05-05 
   Styrelsemöte Nr 5 2010. 
 
Närvarande          
Alf-Göran Andersson, ordf        
Sven Bruzelius                         
Gunnel Lönnqvist 
Lena Jonsson        
Ingvar Jönsson 
Anette Bergman 
Kjell Olsson 
Mats Olsson 
Lars Rosenkvist, adjungerad 
 
    

1 Sammanträdet öppnas: Alf-Göran hälsade välkommen och öppnade sammanträdet. 
Dagordningen godkändes. 

 
2 Dialog med Samhällsbyggnadsnämnden 

Byalaget har skickat en skrivelse till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ulf 
Johansson angående behandlingen av de till Niklas Geidenstam framförda 
synpunkterna. I YA den 17 april kan man läsa att Nämnden återremitterat ärendet med 
uppdrag att ta fram en lösning för trafikföringen i hela hamnområdet. Byalaget vill ha 
en dialog med nämndens ordf. och dess v. ordf. Ett brev skall skickas till Sbn att om 
förändringar skall vidtas i Kivik skall byalaget informeras innan beslut fattas i 
nämnden. Detta gäller nu närmast trafikfrågorna inom hamnområdet i Kivik. Det är 
mycket viktigt att vi har dessa remissinstanser i form av byalag. Detta även för 
kommunens del. Att bedöma vilka åtgärder som behövs ser de som bor och verkar på 
orten bäst. 
 

3 Minnesanteckningar. 
Minnesanteckningar från mötet med Gatu- och parkchefen Sara Lundström är mycket 
bra. Vi kan på detta sätt bevaka att ätgärderna i minnesanteckningarna fullföljs. 

 
4 Detaljplan för del av Mellby 25:2 m.fl. 

Byalaget avstår från att yttra sig över detaljplanen. 
 

      
5 Kristi Himmelfärds afton den 12 maj 

Vi har beviljats 2.500 kronor i bidrag för detta evenemang. Talare blir Krister 
Bringeus, sommarboende i Kivik. Scoutkåren står för fackeltåget och tänder bålet. 
Kivikskören medverkar med vårsånger. Kiviks brandkår finns också på plats. 
Information om evenemanget är uppsatt på olika ställen i Kivik. ”Vad Händer idag” är 
också informerad.  
 

6 Ev. ny aktivitet tillsammans med Kiviks församling                                                                                                       
Kiviks Församling vill tillsammans med byalagen inom sitt församlingsområde 
anordna ”byakvällar” i kapellet. Tanken är att belysa en by åt gången. Detta skulle 



enligt församlingens förslag bli i september. Vi vill diskutera detta vidare men augusti 
hade passat bättre för vår del. 

7 Medlemsläget 
Vi har idag 345 medlemmar. Medlemsantalet för år 2009 var 365. 

  
8 Byalagets ekonomi 

Bokföringen överförd till Kjell.  
 

9 Ansvarsfördelning ekonomi och medlemsregister 
Lars har hand om medlemsregistret och Kjell skall sköta löpande betalningar och 
bokföring. Bankfullmakt är ordnad. 

      
10 Inventarieförteckning 

En inventarieförteckning upprättades med uppgift om var sakerna finns och när de är 
inköpta. 
 

11 Hemsidan 
Britta A sköter Byalagets hemsida där protokoll mm läggs in. 
 

12 Övrig information 
Utöver hemsidan bör vi få pressen att skriva om oss. Vi bör även själva skriva om våra 
aktiviteter och skicka till YA, Österlenmagasinet och ”Vad Händer”. 
 

13 Kontakter 
Alf-Göran har kontaktat Anders Westerberg, Vitemölle Lejeförening och vårt negativa 
beslut om förslaget till gemensam skrivelse till Miljödomstolen angående 
vindkraftsutbyggnad.  
  

14 Inkomna skrivelser 
 

15 Vår sammanträdeslokal 
Vi använder Båtklubbens stuga för våra sammanträden. Styrelsen beslutade att betala 
50 kronor i hyra för varje sammankomst i Båtklubbens lokal. 
 

16 Nästa styrelsesammanträde 
11.6  eller 18.6 sammanträde tillsammans med våra respektive, sill ost, potatis mm. 
Kallelse kommer om datum och tid. 
30.6 kl. 18.30 sammanträde för utskick av kallelser till byalagets aktiviteter. 
    

17 Avslutning 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 

  
 
 
 
        Vid protokollet                                               Justeras 
 
 
         Kjell Olsson                                             Alf-Göran Andersson 
                                                                          Ordf. 



 
 

                                                                              
 
     

 
 

 
 
  

 
                                                                                                                                       
 


