
   Protokoll  På Pratenskolan. 
   Byalaget på Kivik 2010-10-18 
   Styrelsemöte Nr 8 2010. 
Närvarande          
Alf-Göran Andersson, ordf        
Sven Bruzelius                         
Gunnel Lönnqvist 
Lena Jonsson        
Ingvar Jönsson 
Anette Bergman 
Mats Olsson 
Kjell Olsson 
 
    

1 Sammanträdet öppnas: Alf-Göran hälsade välkommen och då Johan ej närvarande 
blir Kjell sekreterare. 

2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes men synpunkter på att styrelsemöte ej bör vara längre än 2 
timmar. Styrelsen beslutar att inriktningen i fortsättningen bör vara att styrelsemötena 
ej skall vara längre än två timmar. En punkt om genomgång av föregående protokoll 
bör finnas med på dagordningen. 
  

3 Rapport från ”Borta med vinden” 2010-09-01. 
Mycket bra film men antalet deltagare vara i minsta laget, 31 personer. Orsaken till 
den dåliga uppslutningen kan vara filmens längd, 4 timmar. 
 

4 Rapport från temakvällen med ärtsoppa 2010-10-07. 
Mycket uppskattat föredrag av Anders Cederberg. Antalet deltagare 45 personer. 
Ärtsoppan som tillagats av Kiviks hamnkrog fick mycket beröm. Även den varma 
punschen hade en strykande åtgång. Totalkostnad för ärtsoppa mm, 2.800 kronor.  

 
5 Kiviks Museum & Arkiv 2010-10-28.  

Vårt deltagande i detta arrangemang är begränsat till att göra reklam för 
arrangemanget i form av affischer mm. 

      
6 Österlen lyser 201011-05-06. 

Fredag kväll, den 5.11 ansvarar Alf-Göran, Kjell och Mats att eldarna tänds och 
underhålls. Tiden är kl. 18:00 – 20:00, samling en timme innan. Lördag kväll ansvarar 
Annette och Sven för. Samma tider gäller.  
 

7 Solevi 2010-10-22 (Sponsorfest).                                                                                                         
24 deltagare inkl. syrelsen kommer till festen som börjar kl.19:00.  
 

8 Medlemsläge och Ekonomi. 
Kjell O informerade om att 40.000 kronor i medlemsavgifter för år 2010. Detta 
innebär att vi är 400 hushåll som betalat medlemsavgiften – fler än 
någonsin. Det diskuterades att information skall skickas ut till alla nya medlemmar. 
Problemet med ej namngivna medlemmar finns så till nästa år skall inbetalningskorten 
vara försedda med medlemsnummer. 
 



 
  

9 Byalagets affischering. 
Inaktuella affischer om Byalagets verksamhet skall tas bort vid avslutad aktivitet. 
Ansvar den som satt upp affischen. 
 

      10 Avveckling av ” Upplysningstiden ”. 
           Kontakt har tagits med Henrik Stridh, den siste ordföranden i föreningen        
            Upplysningstiden. Föreningen avslutad och inga kvarvarande pengar finns. 
    
     10  Sommarens trafikkaos i Kivik och Kiviks Esperöd 

Kontakt skall tas med Samhällsbyggnadschefen i Kommunen, Anna Thott. Vi bör 
ställa krav att vi i framtiden skall vara remissinstans i alla ärenden som rör Kivik med 
omnejd vad avser trafiken mm. 

   
11 10-års jubuleum år 2011 

Datum 15.7 .  Orkestern Othellos är bokad. Ev. samarrangemang med Båtklubben som 
också har jubileum år 2011, 30 år. Alf-Göran träffar Båtklubbens ordförande efter 
deras sammanträde den 14.11 och redovisar deras synpunkter vid nästa sammanträde. 
 

    
    12   Nästa sammanträde 

22 november på Piratenskolan i Kivik 
     
     13  Sammanträdet avslutades  

 
 

         
                                                                                                                                                                                
Vid protokollet                                               Justeras        
 
 
    Kjell Olsson                                             Alf-Göran Andersson 
   Sekr.                                                               Ordf. 

 
 

                                                                              
 
     

 
 

 
 
  

 
                                                                                                                                       
 


