
Styrelsemöte, Byalaget på Kivik 050124  
 
Närvarande: Kjell Göransson, Camilla Pettersson, Lena Parkhagen, Åsa Hansson, 
                    Lars Rosenqvist, Anders Boman, Pia Schönbeck, Sven Bruzelius samt Linn Wood. 
 
 

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar våra nya styrelsemedlemmar Camilla och 
Lena välkomna. 
 

2. Förslag till dagordning presenteras och godkännes. 
  

3. Genomgång av föregående protokoll (årsprotokoll). 
  

4.   Val av vice ordförande; Pia Schönbeck (Anders samt Sven har tackat nej).  
       Sekreterare; Linn Wood.  Kassör ; Lars Rosenqvist därmed också firmatecknare  
       (enl. stadgarna, se § 5). Utdrag ur protokollet lämnas till banken.  
   
 5.  Saldo kontot idag  97 000 kr. Vi har idag 236 betalda medlemsavgifter och 15   
      nya medlemmar för året. Några medlemmar har betalat ett felaktigt belopp.  
      Lars kontaktar de som har betalat för mycket pengar. 
      Vi har ansökt om bidrag för kommande vårbål i maj. 
 
6.   Vi har i en skrivelse till Brottsförebyggande rådet redogjort för den information vi  
      gav vid årsmötet. 
      Vi har skickat en skrivelse till Miljö och hälsovårdsnämnden ang. alla   
      vildkatter (ca. 20 stycken) som har sitt tillhåll nere vid hamnen. 
      Problemet är akut nu anser vi då det går mot vår och parningstider!  
      De saknas även flera hundlatriner.  
      Kjell kontaktar Peter Erlöv  för att be om ett möte här på Kivik.  
      Vad händer med den planerade gångvägen från Rödjevägen? 
      Kjell visar ett förslag på info. blad ang. kommande strandstädning. 
   
7. Planerade aktiviteter för 2005. Fel datum i programmet på byavandringen i juni. 

Rätt datum är onsdag 29 juni. Vårbål i maj - kan vi låna bil med flak genom  Åsa 
och Klas Hansson? Åsa kollar det. 
 

8. Hamnfest. Kommer att kräva en hel del förberedelser och planering i god tid. 
Vi kommer att i god tid skicka ut inbjudan till samtliga medlemmar och samtidigt 
påminnelse till de med obetald medlemsavgift. Bord får vi låna genom scouterna. 
Vad gör vi om det blir dåligt väder?, informera i inbjudan. 
Kolla med Buhres  och Kiviks lax & ål om dom vill sälja en "fest-tallrik". 
Hur gör vi med dansplats? Kan vi ordna trätrallar till "golv"? 
Vi får ansöka om tillstånd för festen hos kommunen och polisen. Behövs vakter? 
Lampor/belysning. Linn kan kolla med Stefan P. 
 

9. Pia har kontaktat Österlentext ang. välkomstskyltar. Bo Olsson är informerad. 
Vi väntar på en skiss att godkänna på layout och pris. Vi ansöker om tillstånd hos 
vägverket så snart som möjligt. 
Pia framför önskemål om flaggstång vid torget. Problemet är att hitta någon som 
åtar sig att ansvara för flaggning 16 officiella flaggdagar per år. 
 



 
 
Vi har blivit kontakt av nyinflyttad medlem som undrar om det går att göra något 
åt det kalkrika vattnet som är på Kivik. Vi är ej helt eniga om det är ett problem. 
Vi enas om att framföra önskemål om en bättre kontakt och dialog med berörda 
inom kommunen. Vi anser att kommunen inte använder den möjlighet som numera 
finns genom byalaget. 
Badstege saknas, var finns den? Grillrör vid stranden, när kommer de? 
Sophantering vid hamnen, vilka åtgärder görs? Kan vi få se en körplan för 
kommande sommarsäsong?  Kjell kontaktar Mats Karlsson på kommunen och vi 
lyssnar med miljö/hälsonämnden. 
Vi kommer att sätta upp ett info. blad med namn och telefonnummer till styrelsen  
på anslagstavlan på ICA. 
 

10. Nästa möte blir den tisdag 5 april kl. 19.00. Plats; Klas Hanssons åkeri. 
  

11. Mötet avslutas. 
 
 
 
Linn Wood sekr.        Justeras: Kjell Göransson  ordf. 
 
 

 
       

 
  
 
 
       

  


