
Protokoll fört vid styrelsemöte med Boets Byalag 2022-10-03 

Närvarande: Magnus Olofsson, Petter Fredriksson Wigren, Åsa Hedberg, Elving Utter, 
Andreas Israelsson, Lena Silver, Solveig Granath, Johan Nilsson SAM. Lars Samuelson 
Handelshuset Hans Björn. 

Ej Närvarande: Per Gomér LRF,  
 
1 Mötets öppnande. Dagordningens godkännande. 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.   

Dagordningen godkändes. 

2 Val av protokolljusterare 

Lena Silfver valdes till att justera protokollet. 

3 Synpunkter på tidigare protokoll 

Protokoll för styrelsemöte 2022-06-20. Protokollen godkändes och lades till handlingarna 

4. Grupper, rapporter 

*Lena– Föreningen Boets Skola – Sökt bidrag för värme. Fått förslag på utbyte radiatorer 
mm. 

*Lars – Hålaveden – Marknader har nu börjat varit på 3st. 

*Solveig – Bygdegårdsföreningen – 22/10 klockan 13:00 till 16:00 utbildning HLR. 
Klimatsmart Bygdegård, Studiecirkel. 

*Hans – Bäckalyckan – Har haft 25 års jubileum. Fritids 8 st. Byalaget skänkte 1000 kr 

*Petter/Elving– Klinten – Månadspassning. Getingar bekämpades med gott resultat av Isse. 

*Elving Fiskeklubben- Kräftfiske 2 gånger första gick bra andra ingen rapport. 

* Åsa Välkomstkommittén- Efterfrågan om nyinflyttade. Norrgården pågående inflyttning, 
Skomakare villan, flera som köpt men ej flyttat in. Västan torp.  

* Johan SAM- Klöverdala och de olika husen har gått ihop.  Och Tjurtorp sålt. 

5. Ekonomisk rapport redovisas av. Hans. 

6. Byabladet – Deadline 23/10, Hur fungerar utdelningen? Många säger att de inte fått. 
Rapport om vad som har hänt. 

7. Hemsidan/ Facebook Isse – Hemside leverantör gjort uppdateringar så alla de 
uppdateringar som gjordes av Isse under sommaren försvunnit. Kommer flera uppdateringar 
från leverantör. Länken till Bygdegårdsföreningen tas bort och ersätts med ny när deras nya 
sida är operativ. Ta bort ej aktuell info. Spara Byabladet, protokoll. Skapa en arbetsgrupp för 
upprensning. Åsa och Isse. Kolla namnbyte på Facebooksida. 

8. Sammanslagningen – Ca 35 personer deltog på medlemsmöte med moderator Lars 
Nilsson. Utvärdering av inkomna kommentarer kommer ske i arbetsgruppen för att sedan 
presentera slutsatser för att rekommendera fortsatt process.   



9.  Avtal Allmänningen och Kerstin Ferm- Vi har inte fått någon respons på mejl eller 
telefon från allmänningen. För att undersöka om det är ok att fortsätta nuvarande avtal om 
eventuell sammanslagning. Avtal var finns det? Kontrolleras med Rune. Kerstin väntar vi 
med. 

10.     Klinten soptömning- 1 under lågsäsong som kompletteras med 2 mindre under 
högsäsong. Bör vi ställa undan soptunnor under säsongen. Klinten gruppen bör undersöka 
detta.  

11. Övriga frågor 

Lars - Anslagstavlan i Boet vems är det? Åsa kollar med Rune. 

Återvinningen är dåligt sköt. Insändare i Byabladet. 

Aktivitet i Klinten. 

Solveig- Miljödag, en söndag i slutet på april. Med utställningar för att visa och inspirera. I 
Boets sporthall. Vuxenskolan står för lokalen.  

Lena- Hjulkort/kalendrar finns inget sparat utan man måste skicka in bilder för att göra nya.  

Sök stöd för landsbygdsutveckling ledare. För företag och föreningar. Folkungaland 

Petter- Julbelysning i stolpar. Åsa har frågat kommunen utan svar. 

 

 

12. Nästa möte 2022-11-14 19:00 i Boets Skola, fika ansvarig Lena Silver. 

 

_______________ __________________  __________________ 

Ordförande  Vid protokollet  Justerat 

Åsa Hedberg  Magnus Olofsson  Lena Silver 

   Sekreterare 


