Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdagen den 17 april 2018
Plats: Boethallen
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Hasse Karlsson, Mona Lilja,
Eleonor Jakobsson, Christina Bryntesson, Hans Rydberg, Conny Kollberg
24. Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
25. Val av protokolljusterare för mötet
Hasse Karlsson valdes till protokolljusterare
26. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
27.

Styrelsens sammansättning 2018–2019, Firmatecknare
Christina valdes till ordförande på årsmötet.
På detta möte valdes Elving till vice ordförande, Maria till kassör och sekreterare.
Eleonor till vice sekreterare
Firmatecknare är Christina Bryntesson och Maria Niemeyer var för sig

28. Beslut om ersättning till kassör, ordförande och sekreterare
Vi beslutade att Christina ska få en nettoersättning på 1 500 kr inklusive reseersättning
för denna mandatperiod. Vi beslutade även en nettoersättning på 3 000 kr till Maria som
kassör, samt 100 kr/gång som sekreterare, för denna mandatperiod.
29

Beslut om ersättning för webbmaster, redaktör mm.
Vi beslutade att Maria ska få en nettoersättning på 2 000 kr för arbetet med hemsidan
under mandatperioden, samt en nettoersättning som redaktör på 1 500 kr under samma
period. Vi beslutade att ha kvar annonskostnaderna, 300 kr/mandatperiod för föreningar
som är med i byalaget samt 100 kr/annons för föreningar utanför byalaget och företag.
Medlemmar annonserar gratis

30.

Personliga ansvarsområden samt arbetsutskott
Personliga ansvarsområden valdes. De ändringar som gjordes var att torpgruppen togs
bort som ansvarsområde, finns i Bygdegårdsföreningen samt att Monas hemnummer har
upphört. Se bilaga A
Vi beslutade att i arbetsutskottet ingår Christina, Rune, Elving och Maria. Dessa
personer kommer att medverka i olika externa och interna möten för att sedan ta med
information till övriga i styrelsen

31. Städning i hallen, vem, arvode?
Vi beslutade att Anders Hagdal fortsätter att sköta städningen i köket, kontoret och
motion/mötesrum, med en ersättning på 100 kr/gång. Han fick även i uppgift att plocka
undan större sopor samt köpa in köksartiklar. Maria hör av sig till Anders om det är
uthyrt för kalas eller dylikt, så att Anders kan kolla över lokalerna.
32. Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Klinten: Elving berättade att någon har slängt rester från en badrumsrenovering i
Klinten. Någon har stulet en tom diseltank. Ett nytt dasslock har monterats. Maria
informerade att det är en ny kontaktperson hos polisen gällande grannsamverkan.

Bygdegården: Hans R rapporterade att teatern var välbesökt och att film- och
fotovisningen gällande bl.a. Halvarby var mycket uppskattad. Nästa gång har Magnus
Oskarsson lovat medverka och berätta det han vet.
Bäckalyckan: Eleonor berättade att Förskolan har fått grön flagga gällande
hållbarhetsfrågor. Har för närvarande 21 barn
Alliansmissionen: Rune meddelade att det kommer att vara UV-invigning,
söndagsskolan börjar och att det kommer att vara en countrykväll i Klöverdala, samt
under tältveckan i augusti.
33. Projekt ”Boets skola”: Christina berättade att ett 3 årigt avtalet är underskrivet mellan
Ödeshögs kommun och Sommenbygd Folkhögskola gällande hyra av Boets skola.
Tyvärr kunde det inte vara någon hundkurs i Boet skolan med tanke på att det finns
fritisbarn på samma område. Christina letar efter ny plats. Det kommer att vara många
andra kurser under sommaren bl.a. dans, fågelskådning och glad mat. Christina
berättade att det även finns ett samarbete mellan Sommenbygd Folkhögskola och ÖS
(ökad sysselsättning i Ödeshög)
34. Avtal med kommun angående Klinten, samt städschema
Vi gjorde ett städschema för Klinten. Bilaga 2. Hasse K och Rune klipper gräset i
sommar och vi beslutade att de skulle få en ersättning med 400 kr/gång.
35. Byabladet
Vi beslutade att midsommarbladet har deadline den 31 maj och utdelning den 14 juni.
36. Övriga frågor.
 Christina meddelade att ansökan gällande bidrag till hjärtstartare kom till fel adress
och behandlas den 9 maj
 Conny rapporterade att någon kalkning av Vagnsjön inte är aktuell enligt
länsstyrelsen, men vi beslutade att Conny skulle kontakta kommun för att få dem
kolla PH-värdet.
 Vi diskuterade att arrangera en hemvändardag tillsammans med bygdegården.
Förslag kom fram att vi skulle samlas några stycken och diskutera vidare samt att
evenemanget skulle vara en lördag i september.
 Vi diskuterade önskemålet om att ha en valdebatt i höst. Vi beslutade att ta upp
ärendet nästa möte.
 Ett krisberedskapsmöte togs upp som ett önskemål på årsmötet. Vi beslutade att
skjuta på det mötet till ett annat år, med tanke på att vi har mycket detta år ändå.
 Maria tog upp frågan gällande ett önskemål om att bollar skulle finnas tillgängliga
under barnkalas. Eftersom de bollar som byalaget äger är gamla och obrukbara har
en förfrågan till rektorn i Ödeshög gjorts. De kunde tyvärr inte undvara några bollar.
Maria frågade Conny om det fanns en möjlighet att BIK kunde donera. Conny lovade
att ta upp frågan vid nästa möte och Eleonor som från början tog upp frågan fick i
uppgift att höra med personen i fråga vad som egentligen önskades.
37. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte tisdagen den 15 maj kl. 17.00 i Sommenbygd Folkhögskola.
Samling Boets skola 16.30
38. Christina avslutade mötet.
Christina Bryntesson
Ordförande

Maria Niemeyer
Sekreterare
Hasse Karlsson
Mötesjusterare

