Styrelsemöte Boets Byalag
Tisdag 3 december 2018
Plats: Trädgårdslandet Sonaby
Närvarande: Christina Bryntesson, Elving Utter, Rune Sandberg, Eleonor Jakobsson, Per
Gomér o Maria Niemeyer
79.

Mötet öppnandes, dagordning godkänns
Christina förklarar mötet öppnat

80.

Val av protokolljusterare för mötet
Per Gomér valdes till protokolljusterare

81.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

82.

Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Bäckalyckan: Eleonor berättade att det är lite kärvt ekonomiskt, lite nedskärningar på
personal.
Holavedens Handelshus: Per rapporterade att de har varit på julmarknad och att de ska
på flera. Kommer att lansera en drickfärdig älggrässaft.
LRF: Per informerade om olika träffar som har varit och kommer att vara framöver.
Grannsamverkan: Elving berättade att det har varit inbrott i sommarstugor runt
Boxholm, Trehörna och Ödeshögs skogsbygd.
Klinten: Soffan på bryggan behöver repareras inför säsongen
Krisberedskapsmöte: Alla som var med om var eniga om att det var en bra kväll med
trevlig stämning och en intressant föreläsning av Mats Jansson från räddningstjänst,
samt en god vegetarisk Bolani gjord av grabbarna från Afghanistan. Tyvärr var det inte
så många besökande, endast ca 15 st.
Alliansmissionen: Rune rapporterade att auktionen i Klöverdala var välbesökt och
många bra bud. Det kommer att vara olika evenemang i församlingens lokaler runt
julhelgerna
Julmarknad: Vi tyckte alla att julmarknaden var trevlig och att även besökande och
knallar var nöjda. Mycket folk och många nya besökande. Det var 20 årsjubileum i år.

83.

Donationsfonden
Vi beslutade att Trädgårdslandet Sonaby skulle tilldelas pengen från donationsfonden.
De var de enda sökande och Maria överräckte 1 536 kr.

84.

Hemvändardagen, vad gör vi med vinsten
Vi beslutade att vinsten (200 kr) som blev över från Hemvändardagen skulle gå till
Bygdegårdsföreningen. Eleonor lämnar över pengarna

85.

Byabladet
Maria meddelade att nästa blad kommer i januari-februari, beroende på när det finns
behov

86.

Övriga frågor
 Vi beslutade att skjuta upp frågan om att bilda en omställningsgrupp till
nästa möte
 Maria meddelade att samtliga företag även i år lämnar 10% enligt
tidigare regler utan Bombus blommor som höjde gränsen för rabatt till
köp över 200 kr.
 Christina meddelade att det inte var så många anmälda till helårskursen,
men att det kommer att bli en distanskurs istället.
 Vi beslutade att Christina skulle avtacka Mona som av personliga skäl
avsagt sig som ledamot i Boets byalags styrelse.
 Vi diskuterade olika ersättare och beslutade att bjuda in valberedningen
nästa möte

87.

Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte måndagen den 14 januari kl. 19.00 i Boethallen.
Fikaansvarig Christina Bryntesson

88. Christina avslutade mötet

Christina Bryntesson
Ordförande

Maria Niemeyer
Sekreterare
Per Gomér
Mötesjusterare

