Styrelsemöte Boets Byalag
Måndagen den 14 januari 2019
Plats: Boethallen
Närvarande: Christina Bryntesson, Elving Utter, Eleonor Jakobsson, Per Gomér o Maria
Niemeyer, Conny Collberg. Inbjuden Mia Andersson
1.

Mötet öppnandes, dagordning godkänns
Christina förklarar mötet öppnat

2.

Val av protokolljusterare för mötet
Elving Utter valdes till protokolljusterare

3.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

4.

Valberedningen
Vi kom fram till att Maria o Hasse K valdes på 2 år förra årsmötet och har 1 åt kvar i
styrelsen. Vi behöver 2 nya ledamöter eftersom Mona har slutat och BIK kommer att
avsluta sitt medlemskap i Boets byalag. Conny kommer att vara kvar som
kontaktperson. Olika personer som ersättare diskuterades och Mia fick i uppdrag att
kontakta dessa.

5.

Årsmöte
Vi beslutade att årsmötet ska vara måndagen den 25 mars kl. 19.00 i Klöverdala
missionshus. Eleonor kontaktar Per-Inge och bokar lokal. Vi diskuterade olika förslag
till ordförande för mötet. Mia fick i uppdrag att ta hand om detta. Mia kommer att ha ett
kortare föredrag om Trädgårdslandet Sonaby. Vi beslutade att bjuda på smörgåstårta.
Detaljer tar vi nästa möte.

6.

Rapport från kassören
Maria rapporterade att resultatet för 2018 blev ca 3500 kr i vinst. Ökning av
hyresintäkter, medlemsantal samt bidrag till Klinten.

7.

Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Bäckalyckan: Eleonor berättade att Ellen Vernersson är förskolechef istället för Inger
Ax fram till sommaren. 19 barn till våren.
Klinten: Elving informerade om att det va fest dagen före nyårsafton med allt var ok
dagen efter. Fiskeklubben har årsmöte söndagen den 27 januari.
Boets skola: Christina rapporterade att det kommer att starta en helårskurs på distans
”Hållbar livsstil”, den 18 februari med träffar i Boets skola 1 gång i månaden, måndag
till onsdag. Distanskurserna Hantverk och odling och Hållbart skogsbruk fortsätter även
nu i vår. Det har städads och fixats till i skollokalerna.

8.

Parkeringsfickan i Boetkorset
Efter önskemål från Mikael och Ann-Britt i korset beslutade vi att skicka in en ansökan
om en förbudsskylt gällande lastning o lossning kvällar, nätter och helger. Maria fick i
uppdrag att ordna det.

9.

Omställningsgrupp
Vi diskuterade om vi skulle bilda en omställningsgrupp som innebar att byalaget köper
in olika verktyg och maskiner som sedan kan lånas ut till medlemmar i Boet. Vi
beslutade att diskutera vidare på årsmötet.

10.

Donationsfond
Vi beslutade att ändra stadgarna för donationsfonden. Eftersom summan som sökande
får minskar för varje år, pga. att inga pengar sätts i på kontot, ingen avkastning.
Beslutade vi att ändra till att det blir ett fast belopp på 1 500 kr varje år.
Beslut fastställs på årsmötet.

11.

Byabladet
Maria meddelade att nästa blad delas ut 14 februari och deadline är 31 januari

12.

Övriga frågor
 Vi beslutade att köpa in nya muggar. Maria fixar det
 Bäckalyckan har önskemål att hyra hallen måndagar 1½ timme.
Conny sa att BIK betalar hyran.
 Mia berättade att det finns pengar att söka hos länsstyrelsen. Vi kollar
upp det till nästa gång.
 Christina informerade om att hon har överlämnat gåvan till Mona

13.

Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte måndagen den 25 februari kl. 19.00 i Boethallen.
Fikaansvarig Eleonor

14. Christina avslutade mötet

Christina Bryntesson
Ordförande

Maria Niemeyer
Sekreterare
Elving Utter
Mötesjusterare

