
Årsmöte, Byalaget på Kivik 20030303. 
 
Närvarande: Styrelsen; Kjell Göransson, Bengt Yman, Kristina Rosenkvist, Ulf Thorstensson, 
Marianne Åkesson, Linn Wood, Maria Kristensson, Sven Bruzelius samt Pia Schönbeck. Sten Sjölin, 
valberedningen och Dan Persson, revisor. 76 medlemmar från Kiviks Byalag var närvarande. 
 
 

1.   Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Styrelsen presenteras. 
2.   Kjell  Göransson valdes som ordförande för mötet. 
3.   Linn Wood valdes som sekreterare för mötet. 
4.   Till justerare tillika rösträknare valdes Sven Bladh och Jan Åkesson. 
5.   Kallelse och dagordning godkännes. Kallelse gick ut 14-16 februari 2003.  
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse. Kopia har delats ut till samtliga deltagare. 
      Redogörelse av Kjell ang. punkten ”ekonomi”. Intäkter 21.850 kr,  kulturbidrag 2.400 kr 
     (vårbål). Räntekostnader 217 kr. Resultat 2.157 kr Ingående balans 18.206 kr 
      Utgifter enligt följande; Luciafirande 2100 kr, Distributionskostnader etc. 2500 kr 
      hyra av högtalaranläggning 4000 kr, Underhållning, föreläsare arvoden etc. 10 000 kr,  
      hemsidan ca.1000 kr, årsmötet 2002 ca.1000 kr. Totalt utgifter 21.600 kr. 
      Bokslutshandling finnes. Se bilaga till protokollet. 
      Det framkom önskemål om att utgifter skulle läggas in under konton. Kjell betonar att  
      det inte ligger några ”övriga kostnader” för styrelsen.  
      Annan fråga som framkom var om det finns någon budget för det kommande året.  
      Kjell bekräftar att så finns. Lotterier etc. något för byalaget, var en annan fråga?  
7.   Revisionsberättelsen redogjordes av  Dan Persson.  
      Alla kostnader etc finns specificerade konto för konto. Revisionsberättelsen godkännes. 
8.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
9.   Förslag av styrelsen att årsavgiften förblir oförändrad 100 kr. Godkännes. 

10. Val av ordförande för kommande år. Kjell Göransson omvaldes.  
Val av ny styrelsepost på 2 år. Avsägelse Bengt Yman. Förslag som förelåg från 
valberedningen var Anders Boman. Anders B valdes. 

11. Valberedningens förslag av omval på följande styrelsemedlemmar på 2 år; 
Kristina Rosenkvist, Linn Wood, Maria Kristensson, samt Pia Schönbeck.  
Samtliga omvaldes. 
Sven Bruzelius, Ulf Thorstensson och Marinne Åkessons styrelsetid gäller fram till år   
2004 då de omvaldes på 2 år i fjol, 2002.    

           12.   Val av två revisorer samt en ersättare. Förslag Peter Stenkula, Dan Persson, Ann Marie  
                   Nilsson ersättare. Samtliga omvaldes.  
           13.  Val av valberedningen på ett år. Förslag Sten Sjölin sammankallande, Ola Jonsson, Kjell     
                   Olsson ledamöter. Samtliga omvaldes. 
                   Framkom önskemål om att styrelsens sammansättning borde finnas med i årsberättelsen.  
            14.  Anmälda ärenden från medlemmar. Inga ärenden finns anmälda till styrelsen. 
            15.  Övriga frågor; 
                   Vilka kontakter har styrelsen haft under året med kommunen etc? 
                   Styrelsen har haft god kontakt med kommunen och nämnder bl.a. ang trafikfrågor vad  
                   gäller Kivik. Tekniska nämnden har bett att få vidare fundera och återkomma ang. de   
                   frågor som gäller hastighetsbegränsning genom Kivik då någon konkret lösning ej finnes  
                   för tillfället. Det har varit positivt med den hastighetsbegränsning som gäller vid skolan. 
                   Vad gäller för Eliselundsvägen ? Önskemål var att cirkulationsplats bör finnas 
                   Önskemål finnes från medlemmar att trafikfrågan prioriteras framför allt inför kommande  
                   påsk och sommar. Byalaget följer upp vad Tekniska kontoret beslutar. 
                   På det offentliga möte som kommunen anordnade  i oktober 2002 framförde Tekniska  
                   kontoret att de vill på nytt väcka frågan ang. väg 9 genom Kivik.  
                   Vad händer ang. cykelväg mot Rörum var en annan fråga. Förhoppningsvis ett 
                   kommande projekt under 2003. Byalaget bevakar och försöker påverka..  



                  Vad gäller ang. cykelväg mot Ravlunda? 
                  Byalaget har ej haft uppe frågan med Tekniska kontoret men vi vet att Vitemölle  
                  Lejeförening är aktiva i den frågan. Hur blir det med hamnen /hamnplan på Kivik? 
                  Kommunen kommer att kalla till ett offentligt möte den 20 mars där vi hoppas få svar på  
                  dessa frågor. 
                  Annan fråga som togs upp var huruvida Byalaget är aktiva med medborgarförslag i  
                  Simrishamns kommun och i vilken omfattning byalagets styrelse är med och aktivt 
                  ”driver på ” frågor gentemot kommunen och dess nämnder. De flesta var dock eniga om att  
                  vi först bör invänta de förslag som är på gång från kommunen och agera utifrån det. 
                  Vi tar till oss önskemålet att styrelsen aktivt bevakar de frågor som rör Kivik men  
                  betonar att vi ej kan ta demokratiska beslut eller agera i tvistefrågor genom styrelsen. 
 
                   Vi fick genom Ingvar Jönsson höra om den mycket allvarliga olycka som hände på  
                   nyårsafton 2002.  Därav var det ett starkt önskemål om en gemensam avskjutningsramp  
                   för nyårsraketer på Kivik. Samtliga var överens om att försöka finna en lösning för att  
                   liknande olyckor inte skall ske igen. Byalaget återkommer med förslag.  
 
                   Från byalaget har vi en förhoppning om ett intresse av att samla in bilder och material om  
                   det ”gamla” Kivik och dess historia som sedan kan visas genom en ”utställning” som alla  
                   kan ta del av. Vi vet genom de byavandringar vi hade i somras att intresset var stort att få  
                   veta mer om Kiviks byggnader och dess historia.         
                   Någon som är intresserade av att ingå i en arbetsgrupp. Hör av er till byalaget!   
                   Kommande projekt;  
                   Helgen den 5 och 6 april är det en aktivitet i hela kommunen som går under mottot ”Ett     
                   skräp om dagen!” 
                   Vi har strandstädning söndag den 6 april som vi avslutar med korvgrillning. 
                   Det var mycket dålig uppslutning då vi hade röjning av stranden, 
                   (men som har uppskattats av alla). Vi måste alla hjälpas åt !! 
                   Badbryggan och stegen skall äntligen repareras. Fritidsförvaltningen har åtagit sig detta. 
                   De kommer också att placera ut ett cementrör vid stranden som är avsett för korvgrillning. 
                   Vi har förhoppning om att snart kunna ha våra meddelanden i en låsbar anslagstavla  
                   eventuellt gemensamt med flera föreningar på Kivik.       
                   Trädet mitt i kälkbacken och bänk kommer att flyttas på enligt de löfte vi fått. 
                                     
                   Förslag till aktiviteter för året har delats ut till samtliga närvarande. Kjell uppmanar att de  
                   som ev. har andra idéer och förslag omgående skall höra av sig!  
 
                   Vi passar på att avtacka Bengt Yman för sina två år i byalaget. 
            16.  Mötet avslutas. 
 

 
     
 

 


