Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdagen den 6 mars 2018
Plats: Boethallen
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Eleonor Jakobsson, Christina
Bryntesson, Mona Lilja, Hans Rydberg, Per Gomér och Conny Collberg
12. Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
13.

Val av protokolljusterare för mötet
Hans Rydberg valdes till protokolljusterare

14. Föregående mötesprotokoll
Christina läste upp föregående mötesprotokoll som godkändes
15. Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Alliansmissionen: Rune meddelade att det hade varit årsmöte och att han blev omvald
som representant till Boets byalag. Söndagsskolan kommer endast att vara i Klöverdala i
3 månader istället för att cirkulera mellan de olika missionshusen. Detta pga. att de
arbetar med ett projekt som är besvärligt att flytta runt. Årets tältmöten kommer att vara
i Syllerstorpet.
Bygdegården: Hans rapporterade att det hade varit årsmöte och att han blev omvald
som representant till Boets byalag och Dick Johansson blev reserv.
Ödeshögs Fiskeklubb: Elving informerade om att det hade varit årsmöte och att han
blev omvald som representant till Boets byalag. Han meddelade även att länsstyrelsen
har fått pengar till sjöar som behöver åtgärdas. Conny fick i uppdrag att kolla upp om vi
kan söka bidrag för Klinten.
Holavedens Handelshus: Per rapporterade att de hade sålt slut på glöggen under 2017,
ca 3 000 flaskor. Snaps och vin på systemet går inte lika bra, men är ok.
LRF: Per meddelade att Magnus Karlsson i Bro blev vald till ordförande.
16. Rapport från kassören
Maria informerade om att hon har sökt Bygdepeng. Ansökan om bidrag till
hjärtstartaren behandlades inte den 6 februari. Christina kommer att lämna in en ansökan
till mötet den 3 april. Ansökan måste vara inne senast 20 mars. ÖBO har betalat fakturan
för skyltarna till hjärtstartaren.
Maria hade tagit fram en budget för 2018 som slutade med en förlust på 4 100 kr

17. Projektet ”Boets skola”
Christina meddelade att de har tänkt om, så den långa kursen med inriktning på skog
och kulturarv börjar på våren 2019 och de korta kurserna som tex. odling, växter,
hunddressyr och dans under sommaren och våren 2018. Ännu är inget avtal mellan
kommun och Sommenbygd Folkhögskola klart, men kurser är på gång, lärare anställs,
sökande är på G och material köps in samt sökandet efter pengar till projektet. Man
kommer bl.a. söka kulturarvspengar, där Boets byalag är en aktiv part. Byalaget
kommer i den mån de kan hjälpa till med diverse uppgifter såsom inventering och
praktiska göromål. Vi diskuterade marknadsföringen och kom fram till att vi kunde sätta
in en blänkare i kommande byablad och även publicera på hemsida och Facebook. Även
skolor med elever som är intresserade av kultur skulle kunna få information samt kanske
även till arbetsförmedlingen. Maria fixar det.
Vi föreslog ett möte med Caroline på Sommenbygd Folkhögskola tisdagen den 15 maj.
18. Årsmötet
Till ordförande på årsmötet torsdagen den 22 mars kl. 19.00 i Bygdegården kommer
Mia Andersson från Lyckan. Även en hantverkslärare från Sommenbygd Folkhögskola
kommer att medverka. Mona fixar förtäringen, smörgåstårta, kaka o dryck.
19. Hemvändardag
Vi diskuterade hur vi skulle kunna genomföra en hemvändardag och om det finns något
intresse för någon att arrangera det. Vi beslutade att Hans tar med sig frågan till
Bygdegårdens möte och att vi skulle ha ett samarrangemang samt tillfråga bygden om
det finns någon som är intresserad av att vara med. Vi föreslog att arrangemanget kunde
vara på Östgötadagen.
20. Boets byablad
Maria föreslog att nästa blad skulle delas ut den 12 april med deadline den 29 mars.
Innehållet får avgöra om det blir senare
21. Övriga frågor
 Maria informerade att den sprängning som varit vid Skälaby kommer från en annan
kassa en den som kurvan i Hagen tillhör.
 Maria rapporterade att det har kommit in en förfrågan från en boende i bygden om att
få låna bord och stolar till ett kalas i sommar. Vi diskuterade hyrpris och Maria fick i
uppdrag att förhandla med personen.
 Eleonor har fått en önskan om att de som har barnkalas gärna skulle vilja ha tillgång
till några bollar. Maria fick i uppdrag att kolla upp detta.
22. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte tisdagen den 10 april kl. 19.00 i Boethallen.
Fikaansvarig Rune Sandberg
23. Christina avslutade mötet.
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