
Byalaget på Kivik    Styrelseprotokoll 
Kivik     2007-10-09 
 
 
 
Närvarande: Gunnel, Tommy, Kjell, Camilla, Marika, Sven, Pia samt lite senare Lars. 
                     Åke och Allan från valberedningen. 
 
 

1. 
Mötet öppnat. 
 

2. 
Dagordning godkändes. 
 

3. 
Föregående protokoll  godkändes. 
 

4. 
Ekonomi och medlemsfrågor: Vi tittade gemensamt igenom  resultat- och balansrapporten. (bilaga 1) 
Vi har mycket god ekonomi - förslag önskas på ev. evenemang för våra medlemmar, nya som gamla. 
Ett extra tänk på förslag på evenemang som fångar upp alla våra nytillkomna medlemmar, kanske något 
som riktar sig till de yngre medlemmarna samt barnfamiljer? 
Evenemanget bör nog läggas under sommarperioden då många medlemmar är sommargäster. 
 

5. 
Rapporter/Skrivelser; 
Sjöräddningens rapport skickades runt . Rapporten finns i ett ex. i styrelsens pärm. Vi beslutade att 

sponsra       sjöräddningen med  2 000 kr. 
 Bygderådet hade möte i Vitaby den 20/9 -07. Ärenden - se bilaga 2. Deras årsmöte blir i februari 2008. 
 Vi har fått ett brev från medlem angående båten på Tittutvägen . (Brevet finns i styrelsens pärm).  

 Man önskar här att denna gamla båt som ligger på kommunens mark  tas bort då man anser att detta inte 
är en så vacker syn i området. Vi har väckt frågan hos kommunen men  de enda som i dagsläget kan göra 
något ät detta är polisen. 
 Vi var inte på Linderödsåsens möte då detta mest känns som reklam för områden som inte är/berör 

Kivik. 
Ärtsoppeaktiviteten 2007; Allt fungerade bra! Vi tar var och en en funderare till ny 

kåsör/föredragshållare inför nästa år. Förslag? Klas Östergren..Sigge Cederlund... 
Vi ha fått en inbjudan till Malmö Opera och Zorba; Premiär är den 19 oktober -07 och föreställningarna 

pågår fram till 3 februari -08. Kanske kan vi ta detta som ett evenemang för medlemmarna? Januari? Med 
buss? Lars håller kontakten och får även veta om det ev. kommer att finnas platser kvar framöver. 
 Dagarna 23, 24, 25/10 är vi, en av dagarna, inbjudna till Sparbanken Syds informationskväll om någon 

känner sig manad. Dock tror vi inte detta är något som just nu är aktuellt för byalaget. 
 

6. 
Upplysningen: 
 Sker på norra piren den 2 och 3 november med invigning på torget kl.18.00. 
 Ved klart! (Mats) 
 Lättantändlig ved klart! (Pia) 
 Eldarna bör vara tända kl.18.00 och vi eldar till kl.21.00. 
 De som börjar samlas kl.17.30 för att starta upp. 



 Eldningsschema:      
 
  Fredag 2/11    
 
  Kl.17.30 till 19.30           Mats och Tommy 
  Kl.19.30 till 20.30           Camilla och Marika 
  Kl.20.30 - låt brinna ut... Åke Höglund 
 
  Lördag 3/11 
 
  Kl.17.00 till 20.00                         Kjell och Sven 
  Kl.20.00 och låt den brinna ut...    Pia 
 

7. 
Övrigt; 
Angående julgranen på torget. Vi bestämde att vi gärna önskar en riktig julgran på torget. Byalaget 
beredda att ställa upp ekonomiskt för detta. Kjell kontaktar Rolf på kommunen och hör vad de i sådant fall 
vill ha för att ordna detta.   
 
Angående eventuell filmvisning?  
Vi måste ha filmvisningen i slutet sällskap samt förslag är till sommaren och då kanske i kombination med 
ciderprovning - Musteriet? 
Gunnel har tagit fram priser på eventuella filmer, se bilaga 3. Beslut fattades om inköp av Bombi 
Bitt/Rännstensungar. Gunnel ombesörjer detta. 
 
Valberedningen har fått information inför nästa år, 
- En ersättare behövs för Pia samt en för Kjell. 
 

8. 
Nästa möte torsdagen 22 november kl. 19.00 på Äppelgården. Pia fixar fika. 
 

9. 
Mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
  
Ordf. Kjell Göransson   Sekr. Marika Björk Carlberg 
      
 


