Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdagen den 15 maj 2018
Plats: Sommenbygd Folkhögskola
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Hasse Karlsson, Mona Lilja,
Christina Bryntesson.
39. Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
40. Val av protokolljusterare för mötet
Rune Sandberg valdes till protokolljusterare
41. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
42. Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Klinten: Elving berättade att en del skyltar är borta från Klinten och önskade nya. Maria
fixar det. Handikappsbryggan, parkering och stranden ska fixas till av arbetsgruppen.
Har även kommit in önskemål om att justera dasshålet. Det har kommit några gäss och
Elving har koll på dem. Det har varit många besökare dessa varma dagar.
Grannsamverkan: Elving informerade om att han har fått en kontaktperson på
länsförsäkringen eftersom polisen inte hinner med att sköta allting.
Det framkom även att några har varit o busat i Äng och hade även tankar på att besöka
ytterligare ett Boethus, men blev skrämda. Vi i byalaget beslutade att vi vill jobba för att
dessa busstreck stoppas i tid och att man får tag i de skyldiga. Vi tar tacksamt emot tips
om någon har sett heller hört något.
Alliansmissionen: Rune meddelade att det var välbesökt på Valborgsmässoafton och att
det är morgonmöte i Björnseryd den 6 juni.
Midsommargruppen: Christina informerade om att delar av musiken är klar och att
fler skulle kontaktas. Vi diskuterade innehållet för dagen och olika aktiviteter samt att
även ha ett café.
43. Rapport från kassören
Maria rapporterade att Bygdepengen på 6 000 kr som brukar komma in på kontot i
februari är försenat i år. Länsstyrelsen har bytt handläggare.
44. Projekt ”Boets skola”:
Innan mötet fick vi information av Rektor Caroline Bruhn och Christina Bryntesson.
Avtalet är som vi trodde förra mötet inte påskrivet, men det är på G.
Tyvärr blir det ingen kurs ”glad mat”, passar inte så bra med nuvarande kök i skolan.
Samarbetet mellan Sommenbygd Folkhögskola och ÖS (ökad sysselsättning i Ödeshög)
fortsätter och det finns även många andra idéer. Förslag tas tacksamt emot.
Det har tyvärr inte kommit in så många som vill hyra ut boende, men sökandet fortsätter
och ev. kommer det en annons i byabladet.
45. Hemvändardag
Mona informerade om att Bygdegården kommer att ha 3 representanter från deras
förening med i gruppen som kommer att jobba med Hemvändardagen, Sonja Hedén,
Anita Karlsson och Bibbi Andersson. Från byalaget är det Mona, Eleonor och Maria.
Gruppen kommer att träffas den 23 maj.

46. Valdebatt
Vi planerade att ha debatten måndagen den 20 augusti kl. 19.00 i Bygdegården, Mona
bokar tid. Det kommer ev. att var fika för en kostnad. Vi kommer att bjuda in 2
representanter från varje parti, Maria fixar mailadresser och börjar skriva på en
inbjudan. Christina kollar upp mentor för kvällen. Huvudämnet kommer att vara
”Översiktsplanen för Ödeshögs kommun med fokus på Boet”. Vi kommer att ha en
annons i byabladet, samt andra media.
47. Övriga frågor.
 Christina meddelade att kommun har beviljat ett bidrag på halva kostnaden för
hjärtstartaren.
 Conny hade skickat med ett meddelande om att kompletta vattenprover gällande
badkvalitet och PH-värde kommer att tas i Klinten vecka 24.
 Beslutet som togs förra mötet att skjuta på krisberedskapsmötet till nästa år revs upp
och vi beslutade att ha ett i november.
 Frågan gällande bollar till kalas kunde ej behandlas då både Conny och Eleonor
saknades.
48. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte tisdagen den 12 juni kl. 19.00 i Boethallen.
Fikaansvarig Maria
49. Christina avslutade mötet.
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