Protokoll fört vid styrelsemöte med Boets Byalag 2022-05-09
Närvarande:
Magnus Olofsson, Solveig Granath, Lars Samuelsson, Petter Fredriksson Wigren, Åsa
Hedberg, Hans Björn, Elving Utter och Andreas Israelsson, Agneta Schmidt.
Ej Närvarande:
Per Gomér LRF och Johan Nilsson SAM.
1

Mötets öppnande. Dagordningens godkännande.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
2

Val av protokolljusterare

Hans Björn valdes till att justera protokollet.
3

Synpunkter på tidigare protokoll

Protokoll för styrelsemöte 2022-03-28. Protokollen godkändes och lades till handlingarna
4.

Grupper, rapporter

*Lena/Agneta – Föreningen Boets Skola – Från första oktober hyr Mellins AB ett klassrum,
Spegelrummet klart för uthyrning kortvarigt 1 till 6 bäddar plus kök(vandrarhem status,
möjligt att hyra bastu). Grillkvällar torsdagar startar 30/6, 7/7, 14/7, 21/7 annonseras Byablad
mm.
*Lars – Holaveden – Saven tappad ca 2000 liter. Årsmöte i början av juni.
Ansökningskostnad 2000 kr och årlig avgift 500 kr för de som önskar bli medlemmar.
*Solveig – Bygdegårdsföreningen – Inget nytt.
*Hans – Bäckalyckan – Inget nytt.
*Petter/Elving– Klinten – Ordnade stranden, arbetade med flytt bryggor isen har varit elak
mot dem. Placerat två bänkar.
5.

Ekonomisk rapport

Hans har e-postat till samtliga i Styrelsen och anförde nytt inkommande. Postnord och
tömning av dass i Klinten. Åsa har sökt bygdepeng.
6.

Byabladet

Manusstopp 15/5, T Alvestrand ansvarig. Sprides till postnummer 59 991 och 59 992.
Skriva en förfrågan om vad byablads läsare vill att Byalaget ska jobba mer med.
De som ger 10% får en gratisannons per år, storlek max 5x8 cm, i mån av plats. I övrigt gäller
100 kr för företag och icke medlemmar. Medlemmar gratis.
7.

Hemsidan/ Facebook

Andreas har fått inlogg. Bokar ett möte med T Arvestrand för att reda ut design.
Åsa har Facebook sidor. Lämnar över till Andreas.
Ska hemsidan var länkad till Facebook?
8.

Uthyrning av bord

Henrik Andersson Skramlan vill hyra 5 till 6 bord första helgen augusti.
Som medlem 40kr bord, ej medlem 50kr bord. Max 3 dagar.
9.
Grannsamverkan 10/5 Åsa sickar ut efter dagens möte. Om någon är intresserad så får
den meddela Åsa.
10.

Östgötadagarna 3/9 och 4/9

400kr för att deltaga
Boets Byalag har 3/9 tillsammans med föreningen Boets skola
Solveig ringer Lena och ser till att information kommer ut i kommande Byablad
Petter och Andreas företräder Boets byalag i arbetsgrupp med Lena mm.
11.

Gruvan. Norra Kärr

8/5 möte med politiker i Boets Bygdegård ca 35 deltagare. Centern har fört samtal i
partigrupp.
Skall deltaga i Landsbygdsriksdag i Jönköping 20/5 - 22/5 Solveig.

Budkavle ” Aktion Rädda Vättern”7/8 cykla från Hästholmen Annicka Oscarson skall hålla
tal på Ödeshög torg.
Sedan traktorkaravan till Klevens loge. 0709711518 Mona Lilja behöver hjälp att sprida.
Skrivit till MSB. En tjänsteman har svarat. Men ljumt intresse.
Gruv gruppen vill bjuda hit generaldirektören och visa runt.
12.

Medlemskort, rabatter

Delas ut på begäran. Bäcks Såg & Byggmaterial AB, Ödeshög Bil & Maskin, Elektro-Pär
AB, Boets Bildemontering AB, Norrby Skor, Arvestrands Djur & Natur AB, Västantorps
fordonsteknik och Blomsterladan. Har vi fortfarande rabatt på dessa? Åsa kontaktar företagen
efter att vi har beslutat ordentligt vad vi har att erbjuda. (Kanske det bör vara dyrare för
företag generellt att lägga en annons. Det har inte varit någon rusning under åren hittills)
13.

Sammanslagning Byalaget och Bygdegården

Inte träffas ännu. Solveig berättade att stadgar som skall vissa att det inte rör sig en
ekonomisk förening inte finns. Men man har i tidigare gått över till att vara en ideell förening
och löst alla tidigare ekonomiska frågor vid den övergången.
15/6 från Rönö Bygdegård o byalag (som gått samman) Lisa Nilsson
Lars Nilsson (ordförande i bygdegårdarnas distrikt) kommer i höst.
14.

Justering av ” Välkommen till Klinten”

Den är uppdaterad och nya skyltar monterade.
15.

Övriga frågor

16.

Nästa möte

2022-06-20 19:00 i Boets Skola. Åsa fika ansvarig.
_______________

__________________

__________________

Ordförande

Vid protokollet

Justerat

Åsa Hedberg

Magnus Olofsson

Hans Björn

Sekreterare

