Styrelsemöte Boets Byalag
Måndagen den12 juni 2017
Plats: Tåkerns Vandrahem
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Hasse Karlsson, Eleonor
Jakobsson, Christina Bryntesson, Hans Rydberg, Per Gomér
47. Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
48. Val av protokolljusterare för mötet
Per valdes till protokolljusterare
49. Föregående mötesprotokoll
Christina läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes
50. Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Klinten: Elving informerade om att någon åter igen har brutit sig in i containern, just nu
har vi inget, men vi beslutade att något måste göras.
LRF: Per berättade att det hade varit plastinsamling och att det kommer att arrangeras
en logdans.
Holavedens Handelshus: Per informerade om att det är dags att repa björklöv till
björklövssaften och även plocka älggräs.
Bäckalyckan: Eleonor och Rune berättade att det har köpts in en ny gunga, huset har
brädfodrats på 2 sidor och att det kommer en ny kock till hösten.
Midsommargruppen: Christina och Hans Rydberg informerade om att läget är under
kontroll och att de hoppas på att det är många som kommer.
51

Projektet ”Boets skola”
Den 19 juni kommer KF ta beslut om nedläggning av Boets skolverksamhet Vi
uppmanande alla att medverka och Maria sätter även ut det på Facebook.
Christina berättade att hon och Ellen kommer att göra ett studiebesök på en
folkhögskola i Dalarna, samt en friskola i Fängefors. Gruppen har begärt förlängning
fram till september och försöker göra en slutredovisning av kostnaderna. Boets byalag
kommer att skicka en faktura gällande vissa utgifter.

52. Hjärtstartare + utbildning
Maria informerade om att det har kommit en offert på hjärtstartare, 14 000 + moms. Om
man är 3 eller fler som köper får man 10 % rabatt. Maria har satt in en notis i byabladet.
En utbildning på att sköta hjärtstartaren kommer också att erbjudas. 150 kr/person. Vi
beslutade att byalaget sponsrar 50 för medlemmar. Vi beslutade även att de ledamöter i
styrelsen som vill gå kommer byalaget att betala, samt ledarna i de olika aktiviteterna
som hyr hallen, Stellan, Hans Rydberg, Elin Vernersson och någon från Tonår. Varje
representant fick ta med sig frågan om någon var intresserad i respektive förening.
Denna utbildning finns också med i kommande byablad.
Vi diskuterade frågan var den skulle placeras för att kunna vara tillgänglig för så många
som möjligt utan att vara ett lätt byte för den som vill stjäla eller vandalisera. Vi bildade
en grupp bestående av Maria, Elving och Hans Rydberg som fick i uppdrag att ta fram
något bra alternativ.

53. Byabladet
Maria fick inte med så mycket som vissa hade önskat i kommande byablad så därför
beslutade vi att nästa byablad kommer att delas ut redan den 17 augusti, deadline 3
augusti.
54. Övriga frågor.
 Rune tog upp frågan om Byalaget skulle kunna tänkas köpa Hasse Karlssons båt som
finns i Hult. Vi kom fram till att Byalaget köper den för 2 000 kr. inkl. nya åror och 4
flytvästar.
 Vi beslutade att inte ha några säckar i tunnorna vid dasset. Det räcker att det finns vid
övriga. Bryggan är lagad och även stegen. Grillhuset behöver stadgas och
arbetsgruppen tar tag i det.
 Maria informerade om att Jack Eckerberg har gett en peng till Klinten.
 Vibeslutade att ta upp frågan hur vi ska jobba vidare med andra byalag vid nästa
möte.
55. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte måndagen den 14 augusti i Boethallen. Fikaansvarig Christina
56. Christina avslutade mötet.
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