Styrelsemöte, Byalaget på Kivik 060313. Närvarande: Kjell Göransson, Linn Wood,
Anders Boman, Lina Jansson, Lars Rosenkvist samt Sven Bruzelius.

1.

Ordförande öppnar mötet och hälsar Lina välkommen i styrelsen.

2. Förslag till dagordning presenteras och godkännes.
3.

Genomgång av föregående protokoll sker vid nästa möte.

4.

Saldo på kontot är i dag 80 000 kr. Kan vi få en bättre ränteplacering än vad vi
har i dag? Ev. placera 50 000 kr i räntefond. Vi kontaktar Christel på banken för
förslag. Våran revisor Eva har anmärkt på att numrering på verifiering varit
felaktig, likaså anmärkt på datum som ej var korrekt. Det är nu korrigerat.

5.

Kjell, Camilla och Anders deltog på föräldraföreningens möte ang. Kiviks skola.
Hur för vi fram våra synpunkter? Vi kontaktar (genom Camilla) Kiviks
föräldraförening för att informera oss om deras remissyttrande. (Remisstid 15
maj.) Kjell kontaktar Camilla.
Vi kontaktar inte övriga byalag i nuvarande läge då vi känner att det i första hand
måste vara föräldraföreningen som driver frågan.

6.

Kjell har kontaktat Mats Lundgren ang. hamnplan som hänvisat vidare till
Bengt Olof L, Tek. Kontoret. Parkeringsmöjlighet utmed Tittutvägen
(hamnkiosken) kommer att prioriteras. I vinter har parkeringsytan vid
miljöstation används för snöröjning. Vi kommer att framföra följande önskemål
till Bengt Olof L; Gråsuggor eller stenar vid kanten av gräsplan nere vid hamnen
för att förhindra parkering. Tydliga skyltar som visar till parkering vid
miljöstationen. En eller flera bänkar nere vid Tittutvägen.
Planprogram ( för tomtmark) har lämnats på Hjälmaröd 4:44, då nuvarande ägare
SLU Alnarp vill sälja marken.
Bygglovsansökan är skickad till byggnadsnämnden för våra välkomstskyltar.
Inbjudan har kommit från Kiviks församling. Under temat "Världen och Vi"
håller Bo Pellenäs föredrag, S Mellby kyrksal.

7.

Badstegen behöver förlängas. Vi kontaktar Svetek och hör om dom kan fixa
detta. Strandstädning 2 april. Flera av oss har ej möjlighat att vara med. Kan
någon av våra medlemmar vara med och organisera. Vi frågar Sven Persson.
Vem håller årets vårtal. Kan Richard H ? Vi frågar även Bo Pellnäs.

8. Nästa möte blir 24 april, plats Sparbanken 19.00.
9. Mötet avslutas.

Linn Wood sekr.

Justeras: Kjell Göransson ordf.

