Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdagen den 24 oktober 2017
Plats: Boethallen
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Eleonor Jakobsson, Christina
Bryntesson, Hans Rydberg, Conny Kollberg, Mona Lilja, Hasse Karlsson
81. Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
82. Val av protokolljusterare för mötet
Elving valdes till protokolljusterare
83. Föregående mötesprotokoll
Christina läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes
84. Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Klinten: Eftersom det fortfarande är besökare i Klinten som lämnar sopor beslutade vi
att Conny fick i uppdrag att forska om vi kunde få 1 tunna tömd 1/månad under
vintersäsongen. Elving rapporterade att tyvärr är det besökare som skräpar ner efter sig
när de eldar.
Rune meddelade att det har dasslocket är bytt, en pall ska fixas till dasset, båten kommer
att tas upp och att ruschkanan är ok. Borden får stå kvar ute över vintern och de inte
hinner torka upp.
Handikappsbryggan har lossnat och drar sig mot land. Klintenansvariga kommer att
försöka åtgärda det under vintern när det är is.
Vi beslutade att inte köpa in några lekredskap till Klinten
Grannsamverkan: Elving rapporterade att bilen fortfarande står kvar i skogen och har
börjats plundrats på bildelar
Julmarknadsgruppen: Mona informerade om att förberedelserna är i full gång inför
den 2 december. Vi önskade ett bord.
Bäckalyckan: Eleonor tackade för gåvan de fick i samband med jubileum. De har ett
årsmål och detta år är det matematik. De är nästan klara med Grön flagg.
Alliansmissionen: Rune meddelade att 1: a advent kommer att vara i Klöverdala
Missionshus i år. Grötfesten är den 28/12.
BIK: Conny informerade att även hyran för damgympan bekostas av BIK. Christina
framförde ett önskemål att även ha damgympa på onsdagar pga. att det är så många
intresserade. Conny sa att det var ok.
Bygdegårdsföreningen: Hans Rydberg informerade om att föreläsningen av Tommy
Svensson var mycket intressant och uppskattad. Hasses kväll kommer nästa gång vara
söndagen den 5 november kl. 16.00
85. Inköp av muggar, keps, mössa, t-shirt mm.
Maria har köpt in mer julkort till julmarknaden. Vi beslutade att köpa in 20 kepsar (10
svarta och 10 khaki) samt 20 mössor, men inte fler t-shirt. Broderingen gör Maud som
förr hade Lemax Textil.

86. Hjärtstartarutbildning och placering
Vi diskuterade om vi skulle flytta hjärtstartaren till lilla förrådet i sporthallen som man
kan nå både utifrån och inifrån, samt att köpa in ett kodlås, så att de som behöver
komma in inte behöver få tag i någon nyckel. När man ringer SOS uppger de koden.
Vi avvaktar beslut från kommun angående hjälp med det ekonomiska innan vi fattar
beslut. Det skulle även behövas köpas in några fler skyltar för vägledning. Kommun har
lovat hjälpa till med bidrag gällande inköp av hjärtstartare samt utbildning.
87. Projektet ”Boets skola”
Idén om att starta kursverksamhet i Boets skola finns fortfarande kvar och intresset är
stort både från Sommenbygd Folkhögskolan och Ödeshögs kommun genom BUN. De
ska nu förhandla om hyra och hur avtalet ska se ut. Sommenbygd Folkhögskola har sökt
pengar från Sommenbygd-Vätterstrand. Planen är att det ska vara ett 3 årigt projekt. En
person som kan vara projektanställd inför starten efterlyses samt boende till
kursdeltagarna och mark att odla på. Kurserna ska handla om odling, hållbart skogsbruk
och liv på landsbygden. Folkhögskolan vill ha ett nära samarbete med Byalaget och
bygden och naturligtvis också med fritidsverksamheten.
88. Byabladet
Kommande dubbla julnummer delas ut 16 november och deadline är 2 november.
Nästa blad beräkna delas ut i februari
89. Övriga frågor.
 Maria informerade att inlägget gällande besöket hos Boets bildemontering tyvärr inte
publiceras på hemsidan pga. tekniska problem. Inlägget finns på Facebook ”Boet Levande bygd” samt kommer även att publiceras i Byabladet. Jimmy meddelade
Maria att de även har solceller på taken för självförsörjning. Invigningen av den nya
hallen blir tyvärr försenad pga. leveransförseningar av dörrar o fönster.
 Maria meddelade att vägverket kommer att ta kontakt med Silfver i korset för att
diskutera en smart lösning för bättre sikt. Vi beslutade att Maria tar kontakt med
vägverket om att sätta upp en varningsskylt ”utfart” i kurvan i Hagen
 Maria fick i uppdrag att kontakta Annelies Delikatesser ang. julbord. Vi har den 4
december som förslag. Cissis festvåning är också ett alternativ
90. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte bestäms senare när Christina har pratat med Sture Brolin
Fikaansvarig Mona
91. Christina avslutade mötet.
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