Styrelsemöte Boet Byalag
Tisdag den 21 maj 2019 Plats: Boethallen
Närvarande: Christina Bryntesson, Maria Niemeyer, Elving Utter, Arne
Arvidsson, Rune Sandberg, Hasse Karlsson, Eleonor Jakobsson, Lisa Jonshagen
42. Mötet öppnas, dagordning godkänns
Christina förklarade mötet öppnat
43. Val av sekreterare och protokolljusterare för mötet
Eleonor valdes till sekreterare och Rune valdes till protokolljusterare
44. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes
45. Information från bygdens föreningar och arbetsgrupper
Klinten: Elving meddelar att grusplanen och stranden behöver förbättras.
Rune meddelar att 1 maj sattes 3 soptunnor ut. Latrintömning är på gång.
Gjort i ordning bryggan och lagt i båten på Hult. Skurat dasset.
Hans K talar om att soffan på bryggan är åtgärdad och han ska göra en ny
till nästa år.
SAM-Kretsen: Rune meddelar att det varit mycket folk på Valborgsmässoafton. Framöver är det gudstjänster på Kristi Himmelfärdsdag,
morgonmöte i Björnseryd 6 juni. Har tillsatts en arbetsgrupp som jobbar
för att det ska bli en församling och en kyrka.
Bygdegårdsföreningen: Lisa rapporterar att Bygdegården dragit in fiber,
ej abonnemang än. Varit en trubadur där, Göran Wiberg från Mjölby. Hans
Rydberg visat film. Stickcafeet har resa på torsdag. Byalaget önskade
och valde Christina Bryntesson till kontaktperson till midsommargruppen.
Folket: Arne, Byalaget är en kontaktyta i bygden.
Bäckalyckan: Jobbar vidare med frågan om Fritids.
46. Webmaster: Maria tar det. En höjning i arvode från 2 000 kr till 2 300 kr.
Det var inte med i budgeten så vi tar det från personalkostnad, ingen
sommarutflykt.
47. Sekreterare: Bordlade frågan till nästa gång.
48. Skrivelse angående ljus vid ÅVC: Arne jobbar vidare med frågan.
49. Blå Hästen. Fråga kommunen om vi får laga och måla. Bygdegårdsföreningen hjälper gärna till.

50. Städning av våra lokaler i hallen mm. Storstädning: Städa på ett
styrelsemöte när vi inte har så många punkter. Den som har hand om fikat i
samband med styrelsemöte tar med kaffe och te. Ber Anders köpa in
diskmedel och tillbehör samt hushållspapper.
51. Städschema klinten: Planerade städschema för sommaren.
52. Övriga frågor: Projektorn: Inte fått svar om projektorn fungerar.
”Bibbis skylt i Boet”: Klintengruppen, kolla och bedöma om den kan
renoveras.
Bäckalyckan i hallen: BIK står för hyran när barnen är där vid några
tillfällen.
Facebook: Finns länk på hemsidan.
Sommenbygdens Folkhögskola: Öppet hus 10/6 15-18, sommarkurser
och i höst andra kurser.
Nästa möte: Omställningsgruppen., cykelväg till Ödeshög och St. Åby.
53. Nästa styrelsemöte: 20 augusti kl. 19.00 i Åsa.
Christina Bryntesson har hand om fikat.
54. Christina avslutade mötet.
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