Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdag 2 oktober 2018
Plats: Boethallen
Närvarande: Christina Bryntesson, Mona Lilja, Elving Utter, Rune Sandberg, Hans Rydberg,
Conny Kollberg o Eleonor Jakobsson
70.

Mötet öppnandes, dagordning godkänns
Christina förklarar mötet öppnat

71.

Val av protokolljusterare för mötet
Conny Kollberg valdes till protokolljusterare

72.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

73.

Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
BIK: Conny Bollarna levereras 3/10, Klubben står inför ev. generationsväxling i
styrelsen, vattenproverna är på gång
Alliansmissionen: Rune hälsade oss välkomna 6/10 Cafékväll i Tjurtorp med
Manifesta, 27/10 Missionsauktion i Klöverdala, 10/11 Elise Lindqvist ”Ängeln från
Malmskillnadsgatan” i Bultsbol
Klinten: Rune meddelar att Kerstin Ferm hälsade. Från 1/10 tömmes en soptunna var
14:e dag. När det är snö o slask ska tunnan tas ut till vägen. Det åtog sej arbetsgruppen
att göra var sin månad.
Bäckalyckan: Har 18 barn. Byte av någon personal.
Julmarknadsgruppen: Mona sa att de planerar inför julmarknaden 1/12 o kaffebuffén i
Bygdegården
Bygdegården: Hasse hälsar oss välkomna till Bygdegården 7/10 o 28/10 bildvisning o
allsång 14/10
Fiskeklubben: Elving meddelar att åtgärden med metarbryggorna i Klinten får vi
avvakta med för det har varit så lite vatten. Röjt för det har varit nedblåsta träd, behöver
röjas mer senare

74.

Byabladet
Deadline 18 oktober, utdelning 1 november

75.

Hemvändardag
Det var ca 120 personer som kom. Den var mycket uppskattad. Prata mer om det nästa
gång. Hasse skulle ta med ett Tack till Bygdegårdsföreningen för allt arbete de hade
gjort.

76.

Övriga frågor
¤ 19/11 kl. 19.00 Krisberedskapskväll i Bygdegården. Byalaget betala hyra o kaffe.
Fråga Boets Bolana om de vill ha hand om fikat
¤ Christina läste om att bilda en omställningsgrupp, det ska vi ta upp nästa sammanträde
¤ Christina; helårskursen ”Hållbart liv på landsbygd”. Än hade det inte kommit in så
många ansökningar, tiden går ut i slutet av november

77.

Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte tisdag 20/11 kl. 19.00 i Boethallen.
Fikaansvarig Hans Rydberg

78. Christina avslutar mötet

Christina Bryntesson
Ordförande

Eleonor Jakobsson
Sekreterare
Conny Kollberg
Mötesjusterare

