Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdagen den 9 maj 2017
Plats: Boethallen
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Hasse Karlsson, Mona Lilja,
Eleonor Jakobsson, Christina Bryntesson, Hans Rydberg, Conny Kollberg
36. Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
37. Val av protokolljusterare för mötet
Conny valdes till protokolljusterare
38. Föregående mötesprotokoll
Christina läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes
39. Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Klinten: Elving informerade om att gruppen har fixat till det för säsongen. Tyvärr vet
inte alla hur man tar hand om naturen, så Maria fick i uppdrag att göra en skylt där alla
förstår vad det som gäller vid eldning.
Hasse Karlsson meddelade att det finns en båt vid Hult för styrelsen och en på sidan vid
parkeringen att hyra för allmänheten.
Vattenfall: Elving berättade att det kommer att grävas ner en elkabel mellan
Krockseryd och Boet under 2017, med avstickare in till Bonderyd mm. En kostnad på ca
10 miljoner.
Midsommargruppen: Mona meddelade att ingen har hört av sig gällande
efterlysningen vi hade om att vi behövde fler som hjälpte till med att arrangera
midsommarfesten. Vi i styrelsen beslutade att vi kör ändå och gör så gott vi kan. Hans
Rydberg lovade ta hand om lotterierna och Rune är reserv. Vi kommer att prata med
människor vi möter att det behövs mer hjälp, speciellt när vi klär stången dagen innan.
Hans Rydberg fixar förstärkare
Bygdegården: Hans Rydberg berättade att det hade varit mycket folk i Hästholmen när
Manifesta uppträdde. Även när Bertil Gustavsson hade sin föreläsning om magsäcken
var det många besökare.
40. Avtal med kommun angående Klinten, samt städschema
Maria har meddelat Bittan att vi godkänner avtalet. Vi kommer att få betala ca 3 560 kr
för sophämtning under säsongen. 3 nya 130 liters soptunnor har kommit på plats. Rune
och Hasse Karlsson delar på gräsklippningen i Klinten. Vi beslutade att de skulle få en
ersättning på 400 kr/gång.
Rune berättade att han hade pratat med Roger Silfver från Ödeshögs Fiskeklubb. De
kommer att fixa metabryggorna och ser fram emot ett gott samarbete med Boets byalag.
Ett städschema för Klinten gjordes klart och Rune fick i uppdrag att prata med Fredrik
Olofsson om han kunde tänka sig att städa en vecka. Berit och Dick i skog har anmält
sig att städa v 26–27. Se bilaga.
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Projektet ”Boets skola”
BUN har beslutat att lägga ner skolverksamheten i Boet, men kommer att behålla
lokalerna och driva fritidsverksamhet med en bättre kvalité. En utredning kommer att
göras beträffade vad lokalerna kan användas till. KF kommer att ta ett beslut den
19 juni. Vi föreslog att vi skulle samlas och vara med på detta möte. Christina kommer
även att ta kontakt med Adelövs skola och förslag om Naturskola kom även upp.

42. Beslut om ersättning till kassör, ordförande, sekreterare, webbmaster och redaktör
Vi beslutade att samtliga ersättningar till Maria står fast enligt tidigare protokoll efter att
Christina har pratat med nyvalde revisor Arne Arvidsson
43. Byabladet
Vi beslutade att midsommarbladet har deadline 1 juni och kommer att delas ut veckan
innan midsommar.
44. Övriga frågor.
 Hans Rydberg meddelade att Bygdegårdens och Boets byalag styrelsemedlemmar
med respektive är välkomna till Boets bildemontering torsdagen den 11 maj kl.
18.00. Vi beslutade att ta med en gåva från varje förening. Hans berättade även att
det kommer att vara en invigning av den nya hallen senare under året.
 Vi diskuterade lite om kurvan i Hagen och Boetkorset. Vi beslutade att vi ska sätta in
en notis i byabladet och efterlysa åtgärder för ett säkrare kors. Under mötet kom ett
förslag upp om att sätta dit en spegel samt en varningsskylt ”Utfart”. Trafikverket
jobbar vidare på att få sponsorer till kurvan.
 Johan ”smeden” Rydberg har önskemål om att sätta upp skyltar från Smedjan och
Lilla Hus Collection. Samtidigt tycker han att det kunde passa att befintliga skyltar
bytts ut och görs i samma stil. Vi beslutade att han ska göra en skylt inkl. ram med
texten BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN och en BOETHALLEN. Johan skickar
faktura till respektive förening på ca 1 600 kr inkl. moms.
 Maria har forskat vidare angående hjärtstartare och har fått tag i en bra kontakt.
Dialogen fortsätter och Maria återkommer när hon har mer att berätta. Conny
meddelade att BIK är villiga att sponsra en hjärtstartare till Boethallen. Det tackade
vi så mycket för och bad honom framföra detta.
 Maria rapporterade att länken till Ödeshögs Fiskeklubbs hemsida är borttagen från
hemsidan efter samtal med Roger Silfver.
 Vi diskuterade hur vi ska jobba vidare med att träffa andra byalag. Vi beslutade att ta
upp frågan igen vid nästa möte.
45. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte onsdagen den 14 juni. Samling vid Boets skola kl. 18.30 för
vidare färd mot något ställe att äta på. Maria meddelar senare var det blir.
46. Christina avslutade mötet.
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