Styrelsemöte Boets Byalag
Måndagen den 25 februari 2019
Plats: Boethallen
Närvarande: Christina Bryntesson, Eleonor Jakobsson, Maria Niemeyer, Conny Collberg,
Hasse Karlsson, Rune Sandberg, Hans Rydberg
15.

Mötet öppnandes, dagordning godkänns
Christina förklarar mötet öppnat

16.

Val av protokolljusterare för mötet
Hans Rydberg valdes till protokolljusterare

17.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

18.

Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Klinten: Rune informerade om att det finns däck i Klinten som han ska ta med till Boets
bildemontering. Det har röjts i Klinten av medlemmar från Fiskeklubben. Rune tar
kontakt med dessa personer och frågar om de vill hjälpa till i framtiden med olika
sysslor.
Bäckalyckan: Eleonor berättade att Linnea Ax kommer att vikarie fram till sommaren.
Bygdegårdsföreningen: Hans rapporterade att det var dålig uppslutning på allsången

19.

Inför årsmötet
Maria rapporterade att det hade blivet en ändring av resultatet pga. av en sen
leverantörsfaktura. Resultatet för 2018 är ca 3 000 kr i vinst. En budget presenterades,
förlust med ca 1 800 kr som resultat.
En verksamhetsberättelse och plan lästes upp o Christina fick i uppdrag att göra dem
klara.
Maria läste upp ändringen av donationsstadgarna och den godkändes. Tas med till
årsmötet.
Christina informerade om kandidaterna till ledamöter och revisor.
Mia i Lyckan kommer att vara mötesordförande samt berätta om sin verksamhet.
Eleonor fixar förtäring och dryck samt gåva.

20.

Byabladet
Maria meddelade att nästa blad delas ut 11 april och deadline är 28 mars

21.

Övriga frågor
 Maria har köpt in nya muggar
 Maria har lämnat in en ansökan om förbudsskylt på parkeringsfickan.
 Maria har sökt bygdepeng
 Vi beslutade att vi skulle bjuda på aktiviteten som Bäckalyckan hade i
hallen. Om de återkommer och vill ha en mer kontinuerlig aktivitet
kommer BIK stå för kostnaden.
 Christina kollar upp om Folkhögskolan är intresserade av att köpa vår
projektor.
 Christina framförde önskan från motionsgympan om att få köpa in fler
rockringar. Conny lovade att BIK sponsrar dessa.
 Christina fick i uppdrag att köpa och överlämna en blomma till Inger Ax

22.

Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte måndagen den 8 april kl. 19.00 i Boethallen.
Fikaansvarig Hans Rydberg

23. Christina avslutade mötet
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Ordförande

Maria Niemeyer
Sekreterare
Hans Rydberg
Mötesjusterare

