Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdagen den 15 januari 2018
Plats: Boethallen
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Eleonor Jakobsson, Christina
Bryntesson, Mona Lilja, Inbjudna Sture Brolin o Mikael Svenberg Trehörna Byalag
1.

Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat

2.

Val av protokolljusterare för mötet
Conny valdes till protokolljusterare

3.

Besök av Trehörna byalag
Vi utbytte tankar, idéer, vad vi gör och kommer att göra i respektive förening. Vi tyckte
att vi skulle ha mer kontakt med varandra i framtiden och ev. hitta på något tillsammans,
men framför allt utnyttja fördelen att vara fler när vi kämpar för något

4.

Föregående mötesprotokoll
Christina läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes

5.

Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Ödeshögs Fiskeklubb: Elving rapporterade att det är årsmöte den 28/1.
Klinten: Elving meddelade att det har varit en hel del besökare i Klinten
Julmarknadsgruppen: Mona rapporterade att överskottet från julmarknaden har
skänkts till Bäckalyckans Förskola och Östergötlands barn
Bäckalyckan Eleonor berättade att det är 21 barn. Den 28/2 kommer Cajsa Tengblad
och föreläser i Ödeshögs församlingshem
Alliansmissionen: Rune meddelade att det var en trevlig grötfest med besökare av alla
slag och åldrar, med mycket barnaktiviteter till mångas glädje.
Alla barn och ungdomsaktiviteter kör igång snart

6.

Rapport från kassören
Maria rapporterade att resultat för året 2017 blev – 27 000 kr, men eftersom
projektpengarna är inräknade i detta och att de behandlades under 2 år blev det verkliga
resultatet – 7 000 kr.

7.

Projektet ”Boets skola”
Christina meddelade att en helårskurs är på G till hösten och att kortare kurser kanske
redan kommer igång till våren som hantverk, hundkurs mm. Sommenbygd folkhögskola
vill ha ett nära samarbete med Boets byalag och nästa styrelsemöte ska vi åka till skolan
i Tranås och träffa rektor Caroline. Vi kommer framöver börja leta efter logi till
kursdeltagarna.

8.

Årsmötet
Vi beslutade att årsmötet kommer att vara torsdagen den 22 mars kl. 19.00 i
Bygdegården. Vi kommer att bjuda på smörgåstårta och kaka. Vi diskuterade vem som
skulle vara mötesordförande, men kom inte fram till något beslut. Vi fortsätter att
planera nästa möte.

9.

Övriga frågor.
 Vi beslutade att eftersom ingen har flaggat för att avgå i styrelsen ansåg vi att den
vakanta platsen i valberedningen inte behövde tillsättas innan årsmötet.
 Vi beslutade att återigen skjuta upp punkten om en hemvändardag. Vi tar upp det vid
nästa möte
 Maria meddelade att kodlåset är installerat och att hon ombesörjer att hjärtstartaren
flyttas till lilla förrådet, att skyltar sätts upp samt kontaktar hjärtstartarregistret och
informerar på nätet.
 Maria rapporterade att trafikverket anser att vägen i anslutning till kurvan i Hagen
har för lite trafik för att åtgärdas, men tillägger samtidigt att ”plötsligt händer det”.
Det kommer i alla fall sättas upp en varningsskylt om ”utfart”.
 Maria informerade om att det har varit dåligt med vatten under nyårshelgen i
samband med att några duschat i Boethallen och har utan resultat försökt få svar på
om hyresgästerna måste vidta några åtgärder. Något som ska göras är att installera
nya duschpaneler.
 Conny överlämnade ett ÅVC kort som kommer att finnas på kontoret.
 Rune informerade att ett förslag om att välkomstkommittén ska välkomna
nyinflyttade och nyfödda utanför länsgränsen. Vi diskuterade förslaget och beslutade
att vi kommer att hålla oss innanför länsgränsen.
 Under mötet kom det fram åsikter angående priset för att hyra motionsredskapen. I
dagsläge är det 30 kr/gång/person. Vi beslutade att ändra till 10 kr/gång/person samt
att det även skulle finnas hyra för 1 vecka 50 kr/person samt 200 kr/månad/person.

10. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte tisdagen den 27 februari kl. 18.00 hos Caroline på
Sommenbygd Folkhögskola. Samling vid Boets skola 17.30.
Obs!! Nytt datum
11. Christina avslutade mötet.
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Ordförande

Maria Niemeyer
Sekreterare
Conny Collberg
Mötesjusterare

