
                   Protokoll för årsmöte, Byalaget på Kivik 040301. 
 
                   
 
 

1. Ordförande Kjell Göransson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Till ordförande för årsmötet väljs Kjell Göransson. 
  

3. Till sekreterare för årsmötet väljs Linn Wood. 
  

4.   Till justerare, tillika rösträknare väljs Åke Boman och Per Nilsson. 
       
5.   Kallelse för mötet gick ut under vecka 6. Kallelsen godkännes.  
      Mötets dagordning godkännes. 
      Kjell G. har ett tillägg till övriga frågor ang. Mellby kyrka.  
 
6.   Ordförande presenterar verksamhetsberättelsen för år 2003, som lägges till  
      handlingarna. 
 
7. Dan Persson presenterar revisionsberättelsen som godkännes. 

Lars Rosenqvist redogör kort för ekonomin. (Se årsberättelse) 
 
8. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 

  
9. Styrelsen föreslår att årsavgiften på 100 kr förblir oförändrad. Mötesdeltagarna 

bifaller förslaget. 
 

10. Val av ordförande för år 2004. Förslag Kjell Göransson. Förslaget bifalles. 
 
11. Val av styrelseledamöter för två år. Marianne Åkesson har avsagt sig sitt uppdrag 

pga. tidsbrist. Förslag som ersättare Åsa Hansson. Förslaget bifalles. 
Förslag av omval på 2 år för Sven Bruzelius och Ulf Thorstensson.  
Förslaget bifalles. 

 
12. Val av två revisorer samt ersättare för ett år. Dan Persson flyttar från Kivik, förslag 

av ersättare Eva Henriksson (Sparbanken Syd). Förslaget bifalles. Förslag på 
omval av Peter Stenkula samt Ann-Marie Nilsson, ersättare för 1 år. 
Mötesdeltagarna bifaller förslaget. 

 
13. Val av valberedning. Förslag Åke Höglund och Allan Jonsson samt omval av  

Kjell Olsson. Samtliga förslag bifalles. Sammankallande, förslag Kjell Olsson. 
Förslaget bifalles. 

 
14. Inga ärenden har anmälts till styrelsen. 

 
15. Ordförande för Mellby Byalag kommer att skicka en skivelse till kyrkorådet i 

Mellby där de framför ett önskemål om fasadbelysning på Mellby kyrka. Deras 
förhoppning är att även Byalaget på Kivik ställer sig bakom denna skrivelse. 
Mötesdeltagarna bifaller förslaget. 



 
 
Kjell uppmanar mötesdeltagarna att höra av sig om önskemål av ytterligare 
aktiviteter för året.  Buhres fisk kommer att ställa upp med kaffe och sillsmörgås 
även vid årets strandstädningen! Det tackar vi för! 
Kjell tackar avslutningsvis Dan Persson för hans hjälp med Byalagets revision och 
Marianne Åkesson för hennes tid i styrelsen.   

 
16. Kjell Göransson förklarar mötet avslutat. 

 
 
 

 
                   Linn Wood sekr.     Kjell Göransson ordf. 
       
   
 
 
                   Justeras: 
                    
                   Åke Boman                                   Per Nilsson 
                      
 

 
  
 
 
       

  


