
Styrelsemöte,  Byalaget på Kivik 060109. Närvarande:  Kjell Göransson, Camilla 
Petersson, Linn Wood 
Anders Boman, Pia Schönbeck, Sven Bruzelius samt Åke och Allan från valberedningen. 

 
 

1.  Ordförande öppnar mötet. 
 

2.  Förslag till dagordning presenteras och godkännes. 
  

3.  Genomgång av föregående protokoll. Det var mörkt vid årets Luciaframförande.    
 Någon typ av belysning till nästa år? Minijulmarknad. Vi måste vara ute i god tid       
 (september) och även höra med skolklasser, scouterna om dom vill ha försäljning    
 av julgodis, varmkorv etc. 
  

4.    T.o.m december -05 har vi 302 betalande medlemmar av 489 hushåll på Kivik (69  
       sommarboende). 
       Resultatet för året kommer att visa på  -10 707 kr. Då är kostnader för     
       välkommen skyltar med som utgift för -05. Balansresultatet kommer dock att  
       visa på   + 65 000 kr, se vidare  årsrapporten -05. 
       Kostnaden för årets hamnfest blev 5 891 kr. 
        
5.    Vi har fått tackbrev från sjöräddningen för sponsring av livbojar. 
       Vi kommer att skicka skrivelse till kommunen där vi framför vår oro för trafiken  
       runt hamnplan och uppmaning om att vissa åtgärder påbörjas omgående. 
       Bun. har skickat ut ett förslag om "skollokalsbeståndet" inom kommunen. Det  
       finns 6 olika förslag, där även Kiviks skola ingår. 
       Vi kommer att kontakta föräldraföreningen på Kivik och se hur vi på Byalaget  
       bäst kan vara med och påverka besluten. Vi kommer att kontakta övriga  
       närliggande byalag, Mellby, Ravlunda, Vitaby och Vitemölle ang. skolfrågorna. 
 
6.    Ang. välkommen skyltar så ligger överklagan på avslag från Länsstyrelsen nu hos  
       Kammarrätten i Göteborg. Blir det på nytt avslag har vi en annan möjlighet till  
       placering av skyltarna. Vi kan nyttja "parkmark" men då krävs  
       bygglov. Det var en insändare i ÖM den 22/12 -05 ang. spångad cykelväg  
       Vitemölle- Haväng- Brösarps backar. Vi kommer att kontakta Vitemölle  
       Leieförening ang vilka möjligheter som finns för cykel/gångväg. 
            
7.  Hamnfest -06. Bandet Othellos kan ställa upp. Pris ca. 7 500 kr.  

 Vi kollar försäljning av kaffe, varmkorv genom Scouterna? Så kanske vi kan få     
 låna deras bord utan kostnad. Dansbana, större??. 
 Aktivitet oktober, Camilla kollar med Karin B ang. datum, ämne och kostnad. 
 Talare vid årets vårbål, förslag Klas Östergren, Lena Endré, Rickard H. Vi frågar. 
 Körsång, Nya Kivikskören. 
 Byavandring. Berättare Bo Stenfeldt och Sten-Olof Olsson. Vi avslutar med fika     
 vid Kiviks museum om ok. 
    

8.  Årsmöte 27/2. Åke kollar möjlighet att fixa 65 st minisemlor. 
 Info valberedningen. På tur att avgå Sven, Åsa, Lena? och Kjell (som väljs på ett    
 år). Några medlemmar som kan vara intresserade att ingå i styrelsen? 
 



9.  Originalet till välkommen skyltarna. Var skall den hänga? Förslag äppelgården.  
 Det är viktigt att vi markerar + bifogar brev till originalet ang. äganderätten.    
     

10.  Nästa möte blir den 30 januari, plats Äppelgården kl. 19.00. 
 

11.  Mötet avslutas. 
  
 

 
 

Linn Wood  sekr.                         Justeras: Kjell Göransson  ordf. 
 
 

 
       

 
  
 
 
       

  


