
Protokoll fiirt vid Årsmötet fiir 2016 i Byalaget på Kivih.

Plats: Äppelgården på Kivik.
Datum: 8 mars 2017.

1. Mötet öppnades avAlf-GoranAndersson.
2. Till ordförande frir mötet valdes Alf-Goran Andersson.
3. Till sekreterare ftir mötet valdes Johan Holmgren.
4. Till justerare och rösträknare valdes Lars-Gösta Nilsson och Sven Bruzelius.
5. Dagordningen för mötet godkandes.

6. Kallelsen till mötet godkandes.

7. Verksamhetsberättelsen ftir 2016 gicks igenom och lades till handlingarna.
8. Bokslutet för 2016 godkändes.

9. Revisionsberättelsen gicks igenom.
1 0. Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet.
11. Årsavgiften ftir 2018 faststålldes till 100 kr per hushåll.

12. Till ordftirande ftr det kommande året valdes Jan Nilsson.

13. Val av styrelseledamöter: Nyval 1 år: Helen LjungbergAsk. Nyval 2 är.Harriet

Gestrelius och Rutger Ragnstam. Omval 2 år. Lars-Gösta Nilsson och Göran

Ejlertsson. Det noterades att styrelsen i övrigt består av Mats Olsson, Anita Johnsson

och Eva Olsson.

14. Till revisorer omvaldes Gunilla Lundberg och Peter Stenkula. Till revisorssuppleant

omvaldes Inga Christensson.

15. Till valberednins valdes Mats Uppvik (ordfdrande), Sven Bruzelius ochAlf-G<iran
Andersson.

16. Aktivitetsprogram för forsta halvåret 2017 presenterades och godkändes.

17. Info från styrelsen: Lars Gösta Nilsson informerade att ny belysning kommer att

installeras på Stengatan, Södergatan och i hamnområdet när byggnationen på "Anitas

Ängar" slutf<irts.

Lars-Gösta redogjorde också f<ir de positiva möten representanter från Byalagets

styrelse haft med bl.a. kommunalrådet Karl Erik Olsson m.fl. och som resulterat i bl.a.

renovering av badbryggan, uppsnyggning av hamnområdet. Kommunen kommer även

att se över trafikregleringen i hamnen.

Styrelsen har också medverkat i och påverkat planen for hamnområdet del-l. Johan

Holmgren redogjorde för den information VA-chefen Johan Persson lämnat

angående utbyggnaden av Reningsverket. Tid for genomforande ska inte påverkas

av ev. beslut angående IW-projektet i Simrishamn.
Beträffande hastigheten på väg t har Vägverket trots ideliga påstötningar ännu icke

kommit med uppgifter om förändrad skyltning.

ia $,



18. Övriga frågor: Det framfördes att träden öster om skolan borde ansas åinnu hårdare.

Lars-Gösta och Mats tar upp det med kommunen.

Förslag att någon form av "installation" ska uppföras på torget liksom att Per-Ingvar
Rosenbergs förslag att Byalaget på Kivik skulle namnändras till Kiviks Lejeförening
överlåmnades till den nya styrelsen ftlr behandling.

19. Ordförande tackade Sparbanken Syd för välvillig hjälp vid framtagande av allt
material till mötet samt de knappt 60 deltagarna i mötet och avslutade detsamma.

20. Den nltilltrådde ordftiranden tackade Alf-Göran Andersson och Britta Andersson för
de utomordentliga insatserna de under drygt 10 år gjort ftlr Byalaget. Även Johan

Holmgren avtackades för sina 9 år.

21. JanNilsson överlämnade ordet till Simrishamns kommunpolis Birthe Parkhagen

som gav en mycket uppskattad beskrivning av sina arbetsuppgifter.

Boende i Kivik kan nå Birthe på 010 5616315.
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Alf-Göran Andersson, avgående ordf

Lars-Gösta Nilsson, j usterare

Johan Holmgren, sekr,

Sven Bruzelius, justerare

*7


