
                   Protokoll för årsmöte, Byalaget på Kivik 050228. 
                   Närvarande: Byalagets styrelse, valberedningen och ca. 50 medlemmar. 
 
                   
 
 

1. Ordförande Kjell Göransson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Till ordförande för årsmötet väljs Kjell Göransson. 
  

3. Till sekreterare för årsmötet väljs Linn Wood. 
  

4.   Till justerare, tillika rösträknare väljs Cecilia Buhre och Einar Eriksson. 
       
5.   Kallelsen godkännes. Dagordning för mötet godkännes. 
  
6.   Ordförande presenterar verksamhetsberättelsen för år 2004, som lägges till  
      handlingarna. 
 
7. Revisionsberättelsen läses av Kjell G då Eva Henricsson ej är närvarande. 

Revisionsberättelsen godkännes. 
 

8. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Godkännes. 
  

9. Styrelsen föreslår att årsavgiften på 100 kr förblir oförändrad. Mötesdeltagarna 
bifaller förslaget. 
 

10. Val av ordförande för år 2005. Förslag Kjell Göransson. Förslaget bifalles. 
 
11. Val av styrelseledamöter. Maria Kristensson avgår, förslag på ersättare Camilla 

Pettersson. Förslaget bifalles. Kristina Rosenqvist avgår, förslag på ersättare Lars 
Rosenqvist. Förslaget bifalles. Förslag av omval på 2 år, Linn Wood, Anders 
Boman och Pia Schönbeck. Förslagen godkännes. 
Fyllnadsval. Ulf Torstensson avgår, förslag av ersättare Lena Parkhagen. 
Förslaget bifalles. 

 
12. Val av två revisor samt  ersättare för ett år. Förslag på omval av samtliga. 

Revisorer  Eva Henriksson,  Peter Stenkula samt ersättare Ann-Marie Nilsson, 
godkännes.  
 

13. Val av valberedning  
Kjell Olsson, avgår, förslag  på ersättare Kristina Rosenqvist. Omval av Allan 
Jonsson och Åke Höglund. Förslagen bifalles. 
Förslag av sammankallande, Allan Jonsson, godkännes. 

 
14. Inga ärenden har anmälts till styrelsen. 

 
15. Övriga frågor. Kjell G informerar om brottsförebyggande rådet i kommunen 

och deras uppmaning om synpunkter ang. brottsförebyggande åtgärder. 
 



Man vill göra en kartläggning av ev. problem med skadegörelse, stöld etc. och om 
det finns problem med narkotika, alkohol bland ungdomar. 
Finns det intresse för "Grannsamverkan mot brott". Kontaktperson är Marianne 
Jönsson. Maria Kristensson berättar kort om Fritidsgårdens verksamhet på Kivik 
där ca. 80-100 barn/ungdomar kommer då det är aktivitet. 
 
Kjell G informerar om skrivelse till våra resp. banker på Kivik där vi framför klara 
önskemål och behov av bankomat i byn. (Viss möjlighet till kontantuttag finns hos 
Buhres Fisk informerar fam. Buhre.) 
 
Kjell uppmanar till samling vid kommande strandstädning. Buhres fisk kommer att 
ställa upp med kaffe och sillsmörgås även vid årets strandstädningen! Det tackar vi 
åter för! 
Avslutningsvis informerar Kjell G om den bok som Byalaget i Södra Mellby tagit 
fram som berättar om S Mellby från förr.  
 

16. Kjell Göransson förklarar mötet avslutat. 
 
 

 
 

 
                   Linn Wood sekr.     Kjell Göransson ordf. 
       
   
 
 
 
 
                   Justeras: 
                    
                   Cecilia Buhre                                   Einar Eriksson 
                      
 

 
  
 
 
       

  


