
Styrelsemöte, Byalaget på Kivik 050523 
 
Närvarande: Kjell Göransson, Camilla Petersson, Lena Parkhagen, Sven Bruzelius, 
                     Lars Rosenqvist, Anders Boman, Pia Schönbeck samt Linn Wood. 
 
 

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Förslag till dagordning presenteras och godkännes. 
  

3. Genomgång av föregående protokoll. 
  

4.   Tillgångar enligt balansrapport 97 186 kr. Vi har idag 262 betalande medlemmar. 
      Vi har fått 20 nya medlemmar. Vi lämnar en vänlig "påminnelse" till de 60   
      medlemmar som ännu ej har betalt. Linn lämnar förslag på "påminnelsebrev". 
      Förslag att per post skicka info om byalaget till samtliga hushåll på Kivik i januari.  
      Vi kollar kostnader för detta. 
   
 5.  Vi avslutar mötet med att kolla placering av välkomstskyltar. 
 
6. Vi har fått svar på skrivelse till miljö/hälsoförvaltningen ang. vildkatter på Kivik.  

Där framgår det att problemet skall åtgärdas. 
 
Kommunbygderåd. Inbjudan har gått ut till samtliga byalag i kommunen. Kjell och  
Pia var närvarande. Inbjuden till mötet var även föreningen SLUG -   
Länsbygderådet i Skåne. SLUG har som mål att värva medlemmar som föreningar,   
byalag till sina lokala utvecklingsgrupper. Medlemsavgift är 250 kr/år. 
Kommunbygderåd finns idag i  12 av landets 33 kommuner. 
Av kommunens 24 byalag var 12 med på mötet. Vi kommer att ingå i 
kommunbygderådet men avvaktar med medlemskap i SLUG. 
Kjell har förberett ansökan till vägverket ang. välkomstskyltar och 
ansökan för tillstånd av "hamnfest". Musik till kl. 24.00. 
        

7. Pia kollar vidare med Buhres och Kiviks Ål&Lax ang. möjlighet att köpa mat på 
kvällen. Bord finns vid hamnen som vi lånar genom scouterna. 
Vi har bokat träpallar till dansgolv. Vi kollar lampor med Kent. 
Lasse kollar el med bandet. 
Vi kommer att sätta upp information om hamnfesten som vanligt vid våra 
aktiviteter men framföra budskapet så att inte folk uppfattar det som en allmän 
fest. 
 

8. Vi har fått inbjudan från kommunen (Kultur och fritid) att delta i 
Nationaldagsfirande i Simrishamn. 
Flaggstång på torget. Kan Kiviks föreningar åta sig flaggning?? 
Vi funderar vidare. Förslag, flagga med motiv från välkomstskyltarna. 
Grillrören nere vid stranden (bortanför bastun) är äntligen på plats. Pia tog Klas 
Hansson till hjälp och fick med viss kraftansträngning grillröret på plats. 
Vi tackar så jättemycket för hjälpen!!! 
Ett stort tack vill vi också framföra till Åke Boman som  hjälpte oss med hantering 
efter vårbålet. 



     Extranyckel till infoskåpet saknas. Kjell ordnar reservnyckel till Anders. 
 
9. Nästa möte blir den 14 juni kl. 19.00. Då går vi igenom inbjudan till hamnfesten. 

Vi träffas hemma hos Kjell och tar med korv att grilla vid ok väder. 
 
 

10. Mötet avslutas 
 

 
 
 
 
Linn Wood sekr.        Justeras: Kjell Göransson  ordf. 
 
 

 
       

 
  
 
 
       

  


