
Boets Byalags årsmöte 23 mars 2020

§  1 Byalagets ordförande Christina Bryntesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§  2 Anders Karlsson valdes till mötesordförande

§  3 Åsa Hedberg valdes till mötessekreterare.

§  4 Eleonor Jakobsson och Berit Eversjö valdes till protokolljusterare och rösträknare

§  5 Mötet beslutade att årsmötet blivit behörigt utlyst.

§  6 Dagordningen godkändes

§  7 Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Christina Bryntesson, godkändes och 
lades till handlingarna

§  8 Verksamhetsberättelsen delades ut och läster av var och en. Synpunkt från Berit 
Eversjö angående texten om medlemsmötet i Bultsbol. Det saknades text om att det på
mötet hade påpekats att när strömmen går så får vi inte kontakt med yttervärlden då 
masterna inte har batterier. Verksamhetsberättelsen  godkändes med ovanstående 
tillägg.

§  9 Redovisning ekonomi 
 Balansrapporten visar ett resultat efter tillgångar och skulder på 122 266kr. Resultatet 
för verksamhetsåret blev en förlust på 17 740 kr, Under verksamhetsåret har hyran 
från Alliansen och BIK minskat, men fler privata har hyrt. Arvode för städning har 
ökat. Utgifter som har ökat är inköp av tröjor mm, byabladsarvode, Klintens 
julbordsgäster, skyliftkostnader till granen. Utgifter som har minskat, donationspengen
var det ingen som sökte. Inkomster som har minskat, medlemsavgift 

§  10 Eleonor läste revisorernas berättelse som godkändes

§  11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§  12 Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften till 100 kr / år från och med år 2021 
vilket mötet godkände.

§  13 Val av ordförande, mötet omvalde Christina Bryntesson till byalagets ordförande på 1 
år.

§  14 Val av styrelseledamöter. Petter Fredriksson och Therese Arvestrand valdes på 2 år. 
Ett fyllnadsval, Mia Andersson valdes på 1 år.
Avgående ur styrelsen är Maria Niemeyer, Hans Karlsson och Arne Arvidsson. Ingen 
av dessa var närvarande så det beslutades att avtackning ska ske vid ett senare tillfälle.

§  15 Till revisor på 1 år valdes Magnus Ax. Hans Blomberg har ett år kvar. 



§  16 Val av valberedning på 1 år –  Styrelsen får i uppdrag att hitta 2 personer till 
valberedningen.

§  17 Inkomna förslag från medlemmar 
Förslag: Att så fort det går sammankalla ett medlemsmöte. Tema: Vad skall byalaget 
syssla med? Där kan medlemmarna framföra sina förslag. Typ det mötet som 
Ödeshögs kommun hade i bygdegården angående Holaveden. Med små grupper och 
lappar där deltagarna kan komma med förslag.
Synpunkt -  Ser att medlemsantalet går åt fel håll...  I dessa tider då kommun vill spara
pengar ...  är det viktigt att vi i bygden drar åt samma håll och då är ett starkt byalag 
navet i hjulet. Tänker även på Norra Kärr och gruvan. Det voro nog bra att någon i 
Byalaget (eller någon utanför Byalaget) bevakar och fortlöper informerar via 
byabladet vad som händer. Tysthet är inget bra tecken. Samma gäller även kommun. 
Det voro nog bra att någon bevakar vad som händer i styrelse och fullmäktige i 
kommun.

Mötet förslår att byalaget ska
- begära att kommunen bekostar uppsättning av belysning i granen.
- bevaka Boets skola och begära specifikation på kostnader.
- arbetar med att sprida information kring gruvan i Kärr i ett stormöte
- se om det finns möjlighet att byalaget får 1-2 platser som adjungerade i Ödeshögs 
kommuns gruvgrupp.

§  18 Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Mötet beslutade att 
medlemmarna förslag på verksamheter ska läggas till verksamhetsplanen.
Budget för 2020 – Enligt rapporten kommer året att gå med förlust på ca 28 000 kr. 
Främst pga. mer inköp av material till hallen samt arvode till städning  Budgeten 
godkändes.

§  19 Inga övriga frågor

§  20 Årsmötet avslutades och byalagets ordförande tackade Anders Karlsson som valde en 
keps.

Boet den 23 mars 2020

Anders Karlsson Åsa Hedberg
Ordförande sekreterare

Berit Eversjö Eleonor Jakobsson
Justerare justerare


