
Protokoll styrelsemöte Äppelgården 2007-06-28 
 
 
Närvarande: Tommy G, Gunnel L, Mats O, Kjell G, Marika B-C, Sven B, och Lars R. 
 
 
 

1. 
Styrelsemötet öppnat. 
 

2. 
Dagordning godkännes med tillägg beslut kring Bomans fond. 
 

3. 
Föregående protokoll godkändes. 
 

4. 
Ekonomi och medlemsfrågor; Vi är nu 435 medlemmar. Alla i styrelsen funderar på ett ev. 
kommande medlemslotteri inför nästa år. 
 

5. 
 Kiviks byalag kommer 2007 att bidra med 1 000 kr till Bomans fond, KAIF. 
 Angående vår önskan om att få nyttja Äppelgården gratis så kommer kommunen att ta upp      

detta vid budgetföreningens möte i november 2007. 
 Protokoll från Bygderådet (bilaga 1); att notera, kommentaren om Jonebergsskolan. Känns 

negativ samt vi undrar om alla byalagen står bakom kommentaren? Vi har inte fått frågan. 
 Kiviks byalag har fått inbjudan till sjöräddningssällskapet tisdagen den 10 juli. Kiviks byalag 

skickar 3 - 4 personer. 
 Enkäten Kulturhandling (bilaga 2): Kjell G har besvarat denna. 
 Byalaget har skickat in en dagens ros i tidningen till Klas Hanson som tack för hjälpen vid 

Kristi Himmelfärdsfirandet. 
 Kjell G har varit vid Radio FM Österlen (inbjudan). Har talat om för dem om våra uppskattade 

byavandringar - kommer kanske kommentar. Har även skickat till Sveriges Radio men ej hört 
något från dem. 
 Minnesanteckningar från upplysningsföreningen (bilaga 3). Gunnel har varit på frukostmötet. 

Blev mycket allmänt prat då det var en hel del nya. Fick en positiv känsla, kändes som de fått “ny 
kraft”. Kiviks byalag håller dock fast vid sitt åtagande att lysa upp piren under två kvällar. Vi ska 
försöka få tag i äppelträd detta året - brinner längre. 
 Vi har fått en ansökan från Sparbanken Syds Stiftelse beträffande eventuella kommande 

projekt. Vi kan ansöka om bidrag till detta. Alla tar sig en funderare... 
 



 
6. 

Hamnfesten den 20 juli med start kl.19.30. Dansen startar kl.20.00. 
 Elström - ordnar Pia S. 
 Tillstånd; Kjell G ordnar med detta. 
 Alla medlemmar får en inbjudan hemskickad. Marika och Kjell ordnar detta. Sedan hjälps vi åt 

att dela ut dem i byn. Utanför byn, sänds med post. 
 Dansbanan lånar vi av Hammenhögs IF (B. Hansson). Det är klart med Klas Hansson så han 

hjälper oss att hämta denna. Mats O ordnar “underlag” för dansbanan. Dansbanan hämtas på 
onsdag den 18 juli och vi hjälps åt att bygga på onsdag em/kväll. Ta med starka vänner.... 
 Lampslinga? Kjell G kollar möjligheterna med “tält - Kent”, StOlof. 
 Bord? Ordnar Sven B. 
 Fotogenlampor? Ordnar Sven B. 
 Sopsäckar samt hämtning: Kjell G stämmer av med R Karlsson. 
 Othellos står för musiken och Klas Hanson ordnar släp till scen. 
 Rivning och undanplockning sker på lördagmorgen den 21 kl. 09.00. Väl mött! 

 
 

7. 
Övrigt; Nästa möte blir tisdagen den 4 september kl. 19.00, Äppelgården. Gunnel ordnar kaffe. 
 

8. 
 
Mötet avlutat. 
 
 
 
 
 
 
___________________     _________________________________ 
Ordf. Kjell Göransson  Sekr. Marika Björk Carlberg 
 
      
 
 


