Styrelsemöte Kiviks Byalag

2007-05-03

Närvarande: Kjell G, Pia S, Marika B-C, Lars R, Sven B, Mats O, Tommy G och Camilla P.

1.
Sammanträdet öppnat.
2.
Godkännande av dagordning.
3.
Föregående protokoll; - tillägg vid punkt 9, tänkt talare inför Kristi himmelfärdsafton gäller år
2008.
4.
Ekonomi och medlemsfrågor.
Har i dagsläget 339 medlemmar vilket resulterar i intäkter på 33 900 kronor. Dock har vi 19
st. av de betalande utan avsändare.
Resultat, se bilaga.
5.
Liten redogörelse från Bygderådets årsmöte den 13 mars. Anders Andersson sitter kvar, ny
kassör blev Leif Friberg. Behållning i kassan 1 200 kronor.
Bygderådet ska försöka bearbeta kommunen angående byskolorna och kommunikationen i
kommunen.
6.
Kristi himmelfärdsafton 2007 på Kivik;
- Nya Kivikskören är bokad. Får 500 kr i bidrag. Stolar till kören kan ev. lånas av båtklubben.
- Sten-Olof Olsson klar som talare. Får presentkorg från musteriet. Denna ordnar av Lars R.
- Mats O ordnar med strömmen för kvällen ( J Helgesson?).
- Camilla gör en extra koll med klass 6 från Kiviks skola så allt är klart inför kvällens
försäljning.
- Camilla kollar även med Kiviks brandkår och deras närvaro under kvällen. Meddelar även
tiden.
- Fr o m 6/5 är det okej att lämna bidrag till bålet. Kjell ordnar med en skylt som hänvisar till
bålets placering.
Kvällen;
-Byalaget samlas 19.30.Kjell G hälsar välkomna strax före 20.00 - slaget. Klockan 20.00
tänds bålet av scouterna. Därefter tar kören vid med två sånger för att sedan lämna över till
kvällens talare Sten-Olof Olsson. Efter detta tar kören vid på nytt.

7.
Övrigt:
y Byalaget anser att kommunen borde bjuda till och låta byalaget få ha sina möten på
Äppelgården gratis. Tommy tar kontakt med kommunen om frågan.
y Kjell ska försöka få fram ett datum från kommunen ( Ingrid Järnfeldt) beträffande den
tänkta byggnadsstarten vid hamnen.
y Nästa möte är torsdagen den 28 juni kl.19.00 på Äppelgården. Marika ordnar kaffe med
dopp.
8.
Mötet förklaras avslutat.

------------------------------------------------Ordf. Kjell Göransson

----------------------------------------------Sekr. Marika Björk Carlberg

