
Boets Byalag

Protokoll fört vid Byalagets Styrelsemöte den 21/4 2020
Närvarande: Elving Utter, Mia Andersson, Åsa Hedberg, Per Gomér, Therese Arvestrand,
Petter Fredriksson Wigren, Hans Björn, Christina Bryntesson, Rune Sandberg. 

Frånvarande: Representant från Bygdegården 

1. Mötet öppnas, dagordning godkänns med en extra punkt 7 Runes punkt

2. Byabladet, Roger Silfver
Annonser går till info@boetsbyalag.nu  Insamling av annonser och aktiviteter 
kommer att skötas av webmaster Therese. Roger kollar om kommunen kan 
sponsra utskrift av Byabladet. Roger kollar även på designen av bladet.
Vi beslutade att ett Byablad ska utkomma innan midsommar.

3. Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Therese Arvestrand

4. Synpunkter på tidigare protokoll
Punkt 6 i protokoll från 31/3 2020 måste innehålla hela namnen samt personnr på 
de som tecknar föreningen.
Maria Niemeyers arvode som redovisningsekonom blir 2500 kr för mandatåret, dvs 
fram till och med årsmötet

5. Genomgång av Marias tidigare uppgifter
Telefonen – Mötet diskuterade om föreningen verkligen är i behov av ett eget 
telefonnr med tillhörande telefon och kom fram till att det inte behövs.
Vi beslutade att Mia fixar avslut på telefonen.
Vid behov fixar Åsa en ny smsgrupp
Brevlådan – vi beslutade att den får vara kvar. Den är bra vid överlämning och 
återlämning av nycklar till hallen. Rune tillser att lådan töms då och då. För övrigt 
ska alla post gå till Christina.
Nycklar – Christina tar hand om reservnycklarna. Christina kollar om Maria 
fortfarande har behov av nycklar. Rune kollar med Hans Rydberg om han behöver 
nycklarna.
Hjärtstartaren – Christina kollar med sitt jobb vilka rutiner som måste till gällande 
hjärtstartaren.
Inköp av muggar mm – sköts av välkomstkommittén

6. Avskedsgåvor till styrelsemedlemmar
 Alla styrelsemedlemmar som avgår ska få en gåva i form av huvudbonad eller 

mugg. 
 Maria Niemeyer får efter lång tjänst ett presentkort på Lilla Hus på 500:- samt ett 

hedersmedlemskap.
 Christina avtackar Maria och Arne Arvidsson, Rune avtackar Eleonor Jakobsson 

och Hasse Karlsson. Therese fixar ett hedersmedlemsbevis.
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7. Runes punkt
Klinten – Rune berättar historen kring badet och efterlyser fler frivilliga för arbete i 
Klinten. Vi ska sätta upp ett anslag vid Klinten som berättar vilka som sköter badet 
och hur man ska gå tillväga om man vill sponsra Byalaget för skötseln.

8. Frågor från förra mötet
Representant i gruvgruppen – Therese Arvestrand valdes
välja vice välkomstkommittén – Hans Björn valdes
kolla verklig driftskostnad på skolan
titta närmare på budgeten
bidrag från Tranås kommun till Klinten – Inte lönt då vi får bidrag från Ödeshögs 
kommun
vem betalar sop- och latrintömning i Visjön och Lorabadet – dessa bad drivs av 
kommunen
sopsortering i Klinten – inte realiserbart då det skulle innebära att vi själva måste 
sköta tömningen av kärlen.

9. arbetsschema i Klinten
Rune ringer runt och bokar folk till arbetspassen 

10. Budget
Vi tittade på den ny budget som Maria Niemeyer skickat .
Maria har inköpt Visma online för 99 kr / månad

11. Övriga frågor
Önskemål att dagordningen ska skickas ut några dagar innan mötet.
Therese efterlyser bilder till den nya hemsidan

 
12. Mötet avslutas, nästa möte. 

 Nästa möte blir tisdag 26 maj kl 19:00. Plats Klinten. Mia fixar material till 
korvgrillning.

Ordförande Sekreterare
Christina Bryntesson Åsa Hedberg

Justerare
Therese Arvestrand


