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1. Sammanträdet öppnas: Alf-Göran öppnade mötet.
2. Dagordning: Godkändes.
3. Föregående sammanträdesprotokoll: Godkändes.
4. Programmet för 2009: Alf-Göran presenterade förslag. Diskuterades val av kulturfilm 2/9.
Förstaval är ”Bokhandlaren som slutade att bada”. Diskuterades även datum för Lucia med
tanke på att 12/12 är en lördag. Hålles i stället 11/12.
Noterades att förstärkaranläggningen nu förvaras på Brandstationen samt att eldkorgarna
förvaras på Esperödsgården.
Inför årets byavandringar aktualiserades behovet av en megafon.
Beslut: Lars inköper en sådan för en summa runt 500 kr.
5. Planering av årsmötet 2009:
• Kallelse, utskick: Styrelsen samlas 2009-02-04 kl. 19.00 på Äppelgården för
kuvertering och fördelning inför utdelning i vecka 906.
• Bokslut, revision: Lars föredrog årsbokslut i koncept. Med tanke på den goda
ekonomin diskuterades extra satsning. Beslut: Byalaget ”köper” en stol på Kiviks Bio
till en kostnad på 3 000 kr. Övriga satsningar under året behandlas av nya styrelsen.
• Verksamhetsberättelse: Alf-Göran och Tommy utformar förslag att presenteras
2009-02-04.
• Särskilda ärenden till årsmötet: Inget särskilt ärende anmäldes.
• Förtäring under årsmötet: 60 semlor införskaffas genom Åke Borglund.
6. Skrivelse från Vitemölle Lejeförening: Beslut: Ingen gemensam skrivelse insänds.
Byalaget har redan fört fram de delar som är relevanta för Kivik.
7. Dialog med företrädare för valberedningen: Camilla, Marika och Tommy lämnar
styrelsen vid årsmötet. Åke redovisade valberedningens arbete till dags dato, och styrelsen
stöder fullt ut den inriktning som presenterades.
11. Övriga frågor: Sven påtalade det dåliga skicket på de strandskyddsanordningar i form av
liggande telestolpar som finns utmed strandvägen (Tittutvägen) mellan Kivik och Vitemölle.
Sven kollar upp ansvarsfrågan och återkommer.

13. Nästa styrelsesammanträde: Nästa möte blir 2009-02-04 enligt ovan, då styrelsen
samlas 19.00 på Äppelgården. Lokalen bokas av Lars.
14. Sammanträdet avslutas: Alf-Göran avslutade mötet varefter vidtog en stunds informellt
samkväm.
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