Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdagen den 12 december 2017
Plats: Boethallen
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Eleonor Jakobsson, Christina
Bryntesson, Hans Rydberg, Mona Lilja
92. Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
93. Val av protokolljusterare för mötet
Eleonor valdes till protokolljusterare
94. Föregående mötesprotokoll
Christina läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes
95. Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Klinten: Rune meddelade att pallen är fixad och båten är upp o ner.
Handikappsbryggan måste först justeras när det inte är is och sedan fortsätta med arbetet
när det är is igen.
Alliansmissionen: Rune meddelade att det var välbesökt 1: a advent och att det var ett
fint Luciafirande.
Julmarknadsgruppen: Mona o Hans R informerade om att det var ca 130 besökande
som kom i en jämn ström och alla verkade ha väldigt trevligt.
Bygdegårdsföreningen: Hans R meddelade att det kommer att vara bildspel 11 februari
o 11 mars
96. Soptömning i Klinten
Pga. av att det även är gäster under vinterhalvåret som besöker Klinten har vi beslutat att
2 tunnor har sommartömning varannan vecka och 1 tunna har tömning varannan vecka
året runt. En merkostnad på ca 1 000 kr. Vi har även fått ett kort till ÅVC.
Klintenansvariga ser till att soptunnan står vid vägen och körs in igen under vintern
97. Hjärtstartarutbildning och placering
Kommun har beslutat att betala kostnaden av kodlås och skyltar. ÖBO kommer även att
hjälpa till med installation. Maria har sökt bidrag för inköp av hjärtstartare och
utbildning, men eftersom vi inte visste att man skulle söka innan inköp fick vi avslag.
Maria har sökt igen med en komplettering om detta. Beslut kommer att tas i februari av
Kultur o Fritidsnämnden. Vi beslutade att Eleonor som tidigare inte har haft en nyckel
skulle ha en. Även Boets Bildemontering kommer att få en. Maria kommer att informera
om detta i media.
98. Kopiator/skrivare Boets byakontor
Den lilla kopiatorn har slutat att fungera och kostar för mycket att laga. En ny skulle
kosta mellan 1 000 och 1 500 kr. Eftersom behovet är väldigt litet beslutade vi att
avvakta med inköp.

99. Projektet ”Boets skola”
Maria informerade om att den slutliga utbetalningen av 20 000 kr till projektet äntligen
har beslutats. Pengarna är insatta på kontot.
Christina meddelade att Sommenbygdens folkhögskola har beviljats pengar från
Sommenbygd-Vätterstrand och dessa ska framför allt gå till en projektanställd som ska
leta finansieringsmöjligheter till några av de planerade kurserna. Tjänsten är nu tillsatt.
Det blir Ellen Hultman som även ingick i förra projektgruppen. Kurser kommer att
startas även utan dessa eventuella pengar. Hänvisar till www. folkhögskola.nu. Skolan
börjar redan under vår-sommar för att fixa med lokaler och erbjuda kortkurser om det
går som planerat.
100. Byabladet
Maria meddelade att julnumret var utan inbetalningskort i år för att få plats med mer
information. Det skickades ut ett separat inbetalningskort till dem som brukar använda
det sättet att betala in medlemsavgift på.
Nästa byablad har deadline den 18 januari och delas ut 1 februari
101. Övriga frågor.
 Vi diskuterade vem som mer kan tänkas vara med i valberedningen mer än Bibbi.
Christina fick i uppdrag att kontakta Bibbi
 Maria berättade att gröna påsen nu finns i köket
 Ingen har sökt till donationsfonden, så det blir ingen utbetalning i år. Vi hade inte
heller något förslag på vem som skulle få en julgåva.
 Maria meddelade att företag som sponsrar 10 % även gör det 2018
 Åror o 1 flytväst som fattades vid köp av båt av Hasse K kommer att åtgärdas till
våren.
 Den blå vagnen som ägs av Hasse K och används vid julmarknad är ev. Christina
intresserad av att köpa. Christina tar kontakt med Hasse K.
 En idé om att ha en hemvändardag diskuterades och vi tar upp det vid nästa möte
102. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte måndagen den 15 januari kl. 19.00 i Boethallen. Christina
kontaktar Sture Brolin om han kan komma
Fikaansvarig Elving
103. Christina avslutade mötet.
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