Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdagen den 12 juni 2018
Plats: Boethallen
Närvarande: Rune Sandberg, Maria Niemeyer, Elving Utter, Hasse Karlsson,
Christina Bryntesson, Conny Kollberg, Eleonor Jakobsson, Per Gomér
50. Mötets öppnande, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
51. Val av protokolljusterare för mötet
Elving Utter valdes till protokolljusterare
52. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
53. Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Klinten: Elving, Hasse o Rune berättade att handikappsbryggan är justerad samt även
badbryggan. Groparna på infarten har fyllts igen och Maria har fixat nya anslag.
Dasshålet gick inte att ändra på och pallen som sitter fast finns det önskemål på att lossa.
Det har varit mycket sopor och vi har behövt ställa ut flera säckar för tömning.
Alliansmissionen: Rune meddelade att det kommer vara tältmöte i Syllerstorp i
sommar.
Bäckalyckan: Eleonor informerade om att det har varit en sommarfest och att det är
stängt vissa veckor i sommar. 5 barn slutar o 3 nya kommer
Holavedens Handelshus: Per rapporterade att det har plockats björklöv och tillverkats
saft.
LRF: Per berättade att det har varit insamling av ensilage.
54. Rapport från kassören
Maria rapporterade att vi har fått Bygdepeng på 6 000 kr, Bidrag till skötsel av Klinten
på 10 000 kr, samt halva kostnaden 9 000 kr för hjärtstartaren är även insatta på kontot.
Boets Bildemontering har bidraget med 5 000 kr till hjärtstartaren och Bik har skänkt
resterande belopp 3 929,50. Maria har skickat ett tack till kommun och satt in en annons
i kommande byablad med ett tack till Boets Bildemontering och Bik för bidragen.
55. Projekt ”Boets skola”:
Christina meddelade att det under helgen har varit fågelskådning med ca 8 deltagare
samt danskurs med 12 deltagare. Samarbetet med ÖS fortsätter och en etableringskurs är
på gång.
56. Valdebatt
Vi beslutade vad som skulle stå på inbjudan och Maria fick i uppdrag att skicka den till
samtliga partier.
57. Hemvändardag
Eleonor berättade om Hemvändardagen och hur de hade tänkt genomför dagen. Det är
ett jättejobb att hitta alla personer som kan vara aktuella att bjuda in. Vi ägnade en stund
till att hjälpa henne med det.

58. Övriga frågor.
 Conny och Eleonor kom överens om vilka bollar som önskades, basket och
mjukisbollar. Vi beslutade att våra bollar skulle läggas i en säck med texten
”Boets byalags bollar”. Maria fixar det.
 Christina berättade Anders Rydberg o Östen Nilsson, Bäck Såg och
Byggmaterial AB hade tilldelats ”Årets Företagare” under Nationaldagen. Elin
Vernersson fick årets Ledarskapsstipendiat.
 Nästa byablad har deadline 2 augusti och delas ut 16 augusti.
59. Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte tisdagen den 7 augusti kl. 19.00 i Boethallen.
Fikaansvarig Conny
60. Christina avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar
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