
Protokoll Skolbibliotekets lokaler
Byalaget på Kivik 2008-09-17
Styrelsemöte

Närvarande Kopia
Alf-Göran Andersson Marika Björk-Carlberg
Sven Bruzelius Bo Sahlée
Lars Rosenkvist
Gunnel Lönnqvist 
Mats Olsson
Camilla Pettersson
Tommy Gustafsson 

1. Sammanträdet öppnas. Alf-Göran öppnade mötet.

2. Dagordning. Godkändes.

3. Föregående sammanträdesprotokoll: Godkändes.

4. Avrapportering av filmförevisningen 2008-09-03: Förevisningen blev mycket uppskattad 
av en månghövdad publik. Diskuterades ytterligare förevisningar, varvid TV-versionen av 
”Bombi Bitt och jag” från 1968 är efterfrågad. Serien består av fem avsnitt om vardera 50 
minuter. Gunnel kollar om det går att ordna. Ett annat förslag är scener eller foton från 
blomningsfesterna genom åren. Tommy förhör sig med Stieg Eldh om material.

5. Planering av kommande aktiviteter:
1. Ärtsoppa med punsch, 2008-10-02: Sven stämmer av med Sigge 

Cederlund, som redan lovat ställa upp. Camilla talar med Åke om 
ärtsoppa för 70 personer. Lars bokar lokalen och ordnar tillbehör. Alf-
Göran sätter upp affischer. Gunnel ordnar blommor till Sigge och Åke. 
Styrelsen samlas 18.00 på Äppelgården.

2. Upplysningstiden, 2008-10-31—11-01: Vi köper in oss i 
marknadsföringen kring ”Österlen lyser” för 300 kr. Eldning sker fredag 
och lördag. Tommy gör förslag till eldningsschema. 

3. Lucia på Torget, 2008-12-12: Lars kollar kontaktar Kjell för 
uppsättning av gran och ljud/ljusutrustning. Camilla vidtalar Brandkåren 
samt ordnar symboliska presenter till 10 personer. Alf-Göran kontaktar 
representanter för Luciatåget angående procedurerna med syfte att göra 
arrangemanget något längre än förra året. Mats stämmer av med KAIF 
angående korvförsäljning mm. Gunnel stämmer av med årskurs 5 om 
deras medverkan.



6. Byamötet 2008-10-23: Följande punkter lyfts fram och presenteras vid ett förmöte 
preliminärt 2008-10-16 em.:

• Iordningställande av lekplats på Agdelundsområdet och 
anordnande av enklare yta för fotbollsspel.

• Åtgärder av sopproblem vid norra hamnpiren och vid 
gästhamnen.

• Trottoar utmed Tittutvägen.
• Torgkioskens missprydande utseende.
• Förbättrad skötsel av kommunens grönytor och nedlagda 

fruktodlingar.
• Skogsdalas trafikmiljö enligt skrivelse.
• Möjligheter till gång/cykelväg mot Karakås.
• Kommunens planerade åtgärder (info till Byalaget).

Alf-Göran informerade om de ärenden som aviserats i olika sammanhang inom kommunen.

7. Ekonomi och medlemsläge: Lars redovisade ekonomin enligt utdelat material. Som alltid 
är ekonomin i bästa skick och åt Lars uppdrogs att efter egen bedömning och inom närmsta 
halvåret ta hem vinsten i räntefonden. Medlemsantalet är 344, den högsta siffran någonsin.

8. Medlemskap i Bygderådet i Simrishamns kommun: Alf-Göran fick i uppdrag att avsluta 
medlemskapet, då det inte går att meningsfullt samordna olika byalags vitt skilda intressen.

9. Övriga frågor: Vår eminente ”byavandrare” Stenolof Olsson har inkommit med skrivelse 
om upplägg av nästa års vandringar. Styrelsen instämmer till fullo med Stenolof. 
Vandringarna kommer att hållas 2009-07-01 och 2009-07-29 enligt förslaget. Annonseringen 
ska beskriva vilken del som respektive vandring avser. Byalaget kommer att införskaffa 
ljudförstärkande utrustning att användas av vandringsledaren. Lars inventerar utbudet.

10. Nästa styrelsesammanträde: Nästa möte hålles 2008-11-27 kl. 19.00 i samma lokal.

11. Sammanträdet avslutas: Alf-Göran avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Tommy Gustafsson Alf-Göran Andersson
Sekr. Ordförande
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