
Boets Byalag

Protokoll fört vid Byalagets Styrelsemöte den 31/3 2020
Närvarande: Elving Utter, Mia Andersson, Åsa Hedberg, Per  Gomér, Åsa Hedberg,
Berit Eversjö, Therese Arvestrand, Petter Fredriksson Wigren, Hans Björn. 

Frånvarande: Christina Bryntesson, Rune Sandberg

Adjungerad: Maria Niemeyer

Plats: Boets skola

1. Mötet öppnas, dagordning godkänns
Mötet öppnades av vice ordförande Elving Utter. Dagordningen godkändes

2. Val av protokolljusterare för mötet
Till protokolljusterare valdes Mia Andersson

3. Föregående mötesprotokoll samt årsmötesprotokoll
Sekreterare Åsa Hedberg läste föregående mötesprotokoll som godkändes 
med en liten ändring gällande bygdepeng som sökt och beviljats för 2020.
Åsa läste upp årsmötesprotokoll som godkände och lades till handlingarna.

4. Konstituering av styrelsen
Vice ordförande, valdes sittande vice ordf. Elving Utter
sekreterare, valdes sittande sekreterare Åsa Hedberg
Kassör – Mötet beslutade att dela denna syssla på två ansvarsområden, 
kassör och redovisningsekonom.
Till kassör valdes Mia Andersson, till redovisningsekonom valdes Maria 
Niemeyer

5. Val av valberedning
På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att hitta 2 personer som kan bilda 
valberedning. På kvällens möte diskuterades en ny form för en valberedning –
att välja 1st på ett år, 1st på 2 år och en suppleant. Inget beslut fattades men 
mötet enades om att alla tänker till i denna fråga till nästa möte. 

6. Styrelsens sammansättning 2020-2021. Firmatecknare
Vi beslutade att Christina och Maria tecknar föreningen var för sig.

7. Beslut om ersättning till ordförande
Beslutades att tidigare års ersättning fortsätter även detta år.

8. Genomgång av personliga ansvarsområden, samt arbetsutskott
Beslutades att Åsa mejlar ut de olika ansvarsområden som vi har idag till alla 
och att alla tänker till om var man skulle vilja vara med lite mer. Se bilaga 

9. Val av webmaster
Mötet valde Therese och Simon Arvestrand att ta över detta ansvarsområde.

10.Val av redaktör för Byabladet
Roger Silfver har tidigare anmält intresse för att ta denna syssla. Mötet 
beslutade att Åsa ska ta kontakt med Roger och bjuda in honom till nästa 
möte.



11.Byabladets deadline, utdelningsdatum
Punkten bordlades till nästa möte.

12.Övriga frågor
Marias alla sysslor fördelades, se bilaga.
Följande frågor framkom och mötet beslutade att ta upp dessa på nästa 
styrelsemöte.

m. Representant i gruvgruppen
n. välja vice välkomstkommittén
o. kolla verklig driftskostnad på skolan
p. titta närmare på budgeten
q. bidrag från Tranås kommun till Klinten
r. vem betalar sop- och latrintömning i Visjön och Lorabadet
s. sopsortering i Klinten
t. arbetsschema i Klinten

Mötet avslutas, förslag på tid och plats för nästa möte, fikaansvarig
Nästa möte blir tisdag 21/4 kl 19:00,  Boets skola. Fikaansvarig Mia Andersson.

Elving Utter Åsa Hedberg
ordförande sekreterare

Mia Andersson
Justerare


