Boets Byalag
Protokoll fört vid Byalagets Styrelsemöte den 26/5 2020
Närvarande: Elving Utter, Mia Andersson, Åsa Hedberg, Per Gomér, Therese Arvestrand,
Petter Fredriksson Wigren, Hans Björn, Christina Bryntesson, Rune Sandberg, Berit
Evesjö.

1.

Mötet öppnas, dagordning godkänns

2.

Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Petter Fredriksson Wigren

3.

Synpunkter på tidigare protokoll
Protokoll godkänns och läggs till handlingarna

4.

Rapport från grupperna
Bygdegården – ligger lågt med aktiviteter. Skylten ”Välkommen till Boet” är på
renovering hos Bibbi. Bygdegården har tidigare erbjudit sig att bidra med pengar för
en renovering av Blå hästen och upprepar nu sitt erbjudande.
Alliansen – Bibelvandring 21/6 Bultsbol och 28/6 Klöverdala
Midsommargruppen – inga aktiviteter eller stång kommer att finnas men bord och
stolar, och förhoppningsvis en musikant, kommer att finnas. Flaggan hissas kl 14:00
Bäckalyckan – 21 barn nu, 16 stycken till hösten. Personalläget är gott.

5.

Byabladet
Önskemål om fasta utgivningsdagar har kommit. Therese och Roger får titta på
vilka datum som kan passa. Förslagsvis i slutet av januari, början av juni, början av
september samt inför julmarknaden.
Vi försöker få ut ett blad nu i början av juni.

6.

Boets skola / Hallen
Kommunen har bjudit in till möte i Boets skola tors 4/6 kl 18:00 för diskussion om en
eventuell avyttring av skolbyggnad och gymnastikhall

7.

Rapporter från ordförande
Maria har skickat en hälsning via sms till samtliga i styrelsen
Köket i hallen är nu fixat
Siddörren kärvar, går inte att stänga helt. ÖBO ska kontaktas
Hallen städas ej under sommaren. Alla tar ansvar då en är på plats för att sopor
töms mm.
Papperskorgarna på skolgården är överfulla. Christina tar kontakt med ÖBO
Hallmattorna ska sägas upp. Per kontaktar kommunen snarast om detta.
Batteriet i hjärtstartaren är det bytt? Mia kollar med Maria Niemeyer.
Vid frågor om Covid19 , kontakta kommunen.
Ödeshögs översiktsplan inkluderar Hålaveden på ett bra sätt.

8.

Hemsidan och priser för hyra, boet.se
Uppmaning till alla i styrelsen att kolla igenom hemsidan och bilda sig en
uppfattning om vad som finns där och hur man navigerar på sidan. Det är vårt
redskap för kommunikation med bygden. Bokningssystem är på gång. Företag som
ger medlemmar 10 % rabatt får stå med på hemsidan med länk. Övriga företag
betalar 500 kr / år
Therese kollar vad domänen boet.se skulle kosta.
Priser att hyra hallen beslutades, se hemsidan

9.

Inventering, sälja grejer som Byalaget äger
Frågan tas upp till hösten

10.

Gåvor till styrelseledamöter
Vi beslutade att Hasse Karlsson ska få ett presentkort på 500 kr på Bäcks såg.

11.

Ersättning för resor för jobb i Klinten
Vi betalar fortsättningsvis milersättning 18:50 kr för de som lämnar in underlag.

12.

Övriga frågor
Styrelsen är välkommen på studiebesök till Boets Bildemontering i höst.
Vi får en begagnad kopiator av Jan Blomkvist

13.

Mötet avslutas, nästa möte
Vi träffas torsdag 4/6, då bestäms datum för nästa möte.

Ordförande
Christina Bryntesson

Justerare
Petter Fredriksson Wigren

Sekreterare
Åsa Hedberg

