Styrelsemöte Boets Byalag
Måndagen den 8 april 2019
Plats: Boethallen
Närvarande: Christina Bryntesson, Eleonor Jakobsson, Maria Niemeyer, Hasse Karlsson, ,
Hans Rydberg, Per Gomér, Arne Arvidsson, Åsa Hedberg
24.

Mötet öppnandes, dagordning godkänns
Arne förklarade mötet öppnat, och var ordförande första tiden innan Christina tog över

25.

Val av protokolljusterare för mötet
Eleonor valdes till protokolljusterare

26.

Föregående mötesprotokoll och årsmötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll och årsmötesprotokoll godkändes

27.

Styrelsens sammansättning 2019 - 2020, firmatecknare
Elving valdes till vice ordförande, ingen valdes till sekreterare, utan vi beslutade ha ett
rullande schema. Vi beslutade att Christina och Maria är firmatecknare, var för sig.

28.

Beslut om arvode till ordförande
Vi beslutade att Christina skulle få 1 500 kr inkl. milersättning för detta mandatår

29.

Beslut om arvode till kassör
Vi beslutade att Maria skulle få 3 500 kr före skatt för detta mandatår

30.

Beslut om arvode till webbmaster
Vi bordlade denna punkt och tar upp den nästa möte

31.

Annonskostnad i byabladet för föreningar, företag och medlemmar,
redaktörsarvode
Vi beslutade att annonskostnad för medlemmar är oförändrad, medlemskap i Boets
byalag. För företag/föreningar 100 kr/annons. För föreningar i byalaget 100 kr/blad som
föreningen har annonser i. Detta nya upplägg beslutades för att göra det mer rättvist för
dem som har få annonser under året kontra de som har många.
Vi beslutade att Maria skulle få 500 kr/enkelt blad och 1 000 kr/dubbelt blad före skatt
för detta mandatår, inkl. milersättning.

32.

Genomgång av personliga ansvarsområden, samt arbetsutskott
Hela dokumentet blev inte klart, återkommer med det efter nästa möte.
Vi beslutade att Christina, Maria, Rune och Elving är med i arbetsutskottet.

33.

Städning i hallens lokaler som vi hyr, koll på vad som behöver köpas in samt fixas
till, vem, arvode?
Vi diskuterade detta och hade som förslag att Anders fortsätter med detta. Christina
skull prata med Anders om det var ok

34.

Rapport från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Bygdegårdsföreningen: Hans rapporterade att föredraget om Island blev inställt pga.
att personen som skulle komma hade missat det.
Bäckalyckan: Eleonor berättade att fritidsgruppen forskar vidare om möjligheterna att
starta upp fritids i Bäckalyckan.
Grannsamverkan Åsa och Eleonor informerade om det har figurerat olika okända bilar
i trakten.

35.

Klinten, städschema samt vem klipper gräset, arvode
Vi började fylla i städschemat, men beslutade att fortsätta med resten nästa möte.
Vi beslutade att Rune och Hasse Karlsson klipper gräset i sommar för en summa på 400
kr inkl. milersättning/gång.

36.

Skrivelse till kommun angående lyse på ÅVC.
Arne fick i uppdrag att skriva en skrivelse till kommun

37.

Den blå hästen på Boets skolgård, överklagan
Ödeshögs Kultur o Fritidsnämnd har beslutat att den blå hästen på Boets skolgård ska
flyttas till Röks skolgård. Trots vår skrivelse att vi inte ville det, samt att även
fritidspersonal har sagt nej till det. Vi kommer därför att överklaga detta beslut till
kommunfullmäktige och Arne överlämnade ett förslag.

38.

Byabladet
Maria meddelade att nästa blad delas ut 13 juni och deadline är 30 maj

39.

Övriga frågor
 Maria meddelade av vi har bygdepeng
 Christina har kollat på projektorn, men fick inte igång den. Hans
Rydberg skulle kolla upp den och återkomma
 Christina meddelade att hon har köpt och överlämnat en blomma till
Elving som är sjuk.
 Maria läste upp ett tack från Bäckalyckans förskola till
julmarknadsgruppen som hade skänkt pengar till dem.

40.

Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte onsdagen den 15 maj kl. 19.00 i Boethallen.
Fikaansvarig Hasse Karlsson

41. Christina avslutade mötet

Christina Bryntesson
Ordförande

Maria Niemeyer
Sekreterare
Eleonor Jakobsson
Mötesjusterare

