
   Protokoll  Båtklubben 
   Byalaget på Kivik 2007-12-17 
   Styrelsemöte 
 
Närvarande  Kopia 
Kjell Göransson  Marika Björk-Carlberg 
Lars Rosenkvist   
Sven Bruzelius   
Gunnel Lönnqvist 
Mats Olsson 
Camilla Pettersson 
Pia Schönbeck 
Tommy Gustafsson 
 
1. Sammanträdet öppnas. Räksmörgås med dryck förtärdes under glam som kvitto på 
avslutat verksamhetsår. Kjell öppnade mötet. Tommy utsågs att föra protokoll i Marikas 
frånvaro. 
 
2. Dagordning. Godkändes. 
 
3. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomi/medlemsfrågor. Sjöräddningen har skickat reviderat diplom som kvitto på 
gåvan, nu med Byalagets namn. Bilägges protokollet till handlingarna. Togs upp fråga om 
gåva/medlemsavgift till Museum & Arkiv på Kivik för år 2008. Beslut: Byalaget inbetalar 
500 kr för år 2008. 
 
5. Rapporter/Skrivelser.  

• Utvärdering av Kiviks hamn: Mötet 2007-12-04 på Solevi ansågs ha varit positivt och 
handlingskraft markerades av kommunalrådet. Permanent lösning påskyndas. 
Parkering utmed Tittutvägen är fortsatt problematisk. 

• Sjöräddningen genom Jens Hansson har skickat en årsredovisning som delades ut. 
Även julkort har inkommit. Byalaget uttrycker sin uppskattning. 

• Gunnel har skickat en rapport från mötet som avhandlade behovet av marklägenheter 
centralt på Kivik. Ytterligare information kom i pressen. Arbetet fortgår. En intressent 
i byggbranschen har kontaktat Kjell som hänvisat vidare till berörd aktivitetsgrupp. 

 
 
6. Luciafirande 2007-12-12. 

• Utvärdering gjordes. Tekniken fungerade utmärkt. Programmet ansågs dock för kort 
och knapphändigt, och annonsering kan eventuellt förstärkas inför nästa år. 
Diskuterades lämpliga kompletterande inslag. Förslag att tänka på: 

o Mer musik, eventuellt någon kör. Tommy lyssnar med Gull-Britt Mårtensson 
om kyrkokören kan vara ett alternativ. Andra körer kan kanske komma i fråga. 

o Lokalt luciatåg, d.v.s. skolklasser på Kivik. Det skulle ge mer tid till ett 
fylligare program. 

o Återuppta framkörning med häst och vagn. 
o Blänkare i pressen, helst Österlenmagasinet. 



 
7. Aktivitetsplanering för 2008.  
Kjell uppdaterar utdelat förslag. Kommentarer: 

• Jens Hansson, Sjöräddningen, inbjudes till årsmötet. 
• Strandstädningen enligt förslag. 
• Kristi himmelsfärds afton: Talare ej utsedd. Gunnel stöter på redan tillfrågade och 

lämnar besked senast 2008-01-15. Vid negativt sådant tillfrågar Mats två namngivna 
alternativa talare. 

• Byavandringarna enligt förslag. Mats kollar att Stenolof har bokat in 2008-07-09 kl. 
18.30 och 2008-08-13 kl. 18.30. 

• Hamnfesten enligt förslag. 
• Filmvisningen: Markeras att vi visar originalinspelningen från 1930-talet. Sven 

vidtalar lämplig presentatör. 
• Ärtsoppan: Sven kvitterar till Sigge Cederlund att han är inbokad att kåsera ”om och 

av Fritiof Nilsson Piraten” enligt tidigare överenskommelse. Nämndes att Patricia 
Tudor-Sandahl kan vara ett namn för kommande föredrag. 

• Upplysningstiden: Enligt förslag. 
• Lucia: Se ovan. 

 
  
8. Övrigt.  

• Årsmötet hålls 2008-02-26. Kallelser utdelas av styrelsemedlemmarna områdesvis 
senast vecka 6. Två utskick iordningställs; ett för medlemmar enligt Lars 
adressetiketter och ett utan adresser till icke-medlemmar. I båda ingår en summering 
av årets aktiviteter samt inbetalningskort. 

 
9. Nästa sammanträde. Nästa sammanträde hålls 2008-01-23 kl. 19.00 på Äppelgården. 
 
10. Avslutning. Kjell avslutade mötet och tackade deltagarna. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Tommy Gustafsson   Kjell Göransson 
 
 


	Vid protokollet   Justeras

