
   Protokoll  På Båtklubben. 
   Byalaget på Kivik 2010-08-16 
   Styrelsemöte Nr 5 2010. 
Närvarande          
Alf-Göran Andersson, ordf        
Sven Bruzelius                         
Gunnel Lönnqvist 
Lena Jonsson        
Ingvar Jönsson 
Anette Bergman 
Johan Holmgren 
Mats Olsson 
Kjell Olsson 
Britta Andersson, webmaster  
 
    

1 Sammanträdet öppnas: Alf-Göran hälsade välkommen och gladde sig speciellt  
åt att 100 % av ledamöterna var närvarande. 

 
2 Utsänd dagordning fastställdes. 

 
3 Rapport från Byavandringarna den 7. och 16. juli. 

Styrelsen kunde med glädje konstatera att båda vandringarna dragit 
ca.75 deltagare vardera och att Stenolof – den eminente berättaren – 
på ett som alltid lika medryckande sätt berättat sina skrönor. Byalaget 
erhöll dessutom ex. nr. 1 av författaren och berättarens bok ” Byavandring 
på Kivik” för arkivering. 

 
4 Hamnfesten. Ca 350 medlemmar deltog vilket torde bevisa att  

arrangemanget uppskattas av medlemmarna. Efter att ” hatten ” bidragit med 
knappt 1800 SEK konstaterades att den totala kostnaden blev ungefär 10 000 SEK. 

      
5 Borta Med Vinden den 1. sept 18 30. 

Gunnel L har på ett föredömligt sätt skapat förutsättningarna och erbjuder 
Kulturföreningen Bernadotte att svara för godisförsäljningen. 
 

6 Ärtsoppa med Punsch den 7.okt .                                                                                                         
Gunnel L talar med Åke och vi räknar med åtminstone 70 deltagare. 
 

7 Medlemsläge och Ekonomi. 
Kjell O informerade om att 392 hushåll betalat medlemsavgiften – fler än 
någonsin -  men lågt antal i jämförelse med exempelvis Vitemölle och 
Vitaby. Tillgångarna var 102 800 SEK. Samtidigt konstaterades att vi fått 
20 nya medlemmar men tappat 32 gamla. Vad kan vi göra för att öka antalet 
och behålla / ta över nyinflyttade ??? 
 
Det beslutades också att betala hyra till Båtklubben med 1000 SEK. 
 
 

  



8 Byalagets Hemsida. 
Konstaterades att vi måste skärpa till oss med att ge webmaster bildmaterial 
för utläggning på hemsidan. Målsättningen är att skapa en minst lika bra sådan 
som Vitemölle har idag. Protokollen från styrelsemötena ska läggas ut senast 
2 veckor efter mötena. 
 

      9   Avveckling av ” Upplysningstiden ”. 
     Konstaterades att varken pengar eller protokoll kommit. Kjell O kontaktar 
     Henrik Strid. 

 
     10  Sommargästföreningen på Kivik. 
           Noterades med tacksamhet att Byalaget för arkivering erhållit protokoll 
           från ett sammanträde i ” Kommunalhuset ” den 24 juli 1969 med ett femtital 
           sommargäster. Man beslutade då att tillsätta en Interimsstyrelse som fick upp- 
           draget att utarbeta förslag till föreningsstadgar för en ” Sommargästförening ”. 
           15 år senare konstaterade initiativtagaren Sten Christensen att intet hänt. 
 
           Idag - drygt 40 år senare - finns ett Byalag  kunde styrelsen med glädje konstatera. 
     

11 Byalagets 10-årsjubileum. 
15 juli 2011. Othellos bokas. Tält, helstekt gris, toaletter mm. Undersökning 
redovisas på nästa möte. 

      
12 Trafikkaoset. Byalagets uppgifter gentemot kommunen. 

Efter kommunens märkliga agerande efter några av Byalagets initiativ 
diskuterades högt och ljudligt vad vi kan, bör och skall satsa vår tid och 
energi på. Var och en ska tänka till på frågan inför nästa möte. 
 

13 Nästa ordinarie möte: 18 okt. Ledamöterna ombads att hålla 6 sept. alt. 
4 okt öppna för ev. extra möte. 
 

 
         

                                                                                                                                                                                                      
Vid protokollet                                               Justeras        
 
 
  Johan Holmgren                                             Alf-Göran Andersson 
   Sekr.                                                               Ordf. 

 
 

                                                                              
 
     

 
 

 
 
  

 



                                                                                                                                       
 


