Protokoll fört vid styrelsemöte med Boets Byalag 2022-06-20
Närvarande:
Magnus Olofsson, Lars Samuelsson, Petter Fredriksson Wigren, Åsa Hedberg, Elving Utter
Andreas Israelsson, Berit Eversjö och Lena Silver. Johan Nilsson SAM kom till punkt 8
Ej Närvarande:
Hans Björn. Per Gomér LRF,
1

Mötets öppnande. Dagordningens godkännande.

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

Val av protokolljusterare

Isse valdes till att justera protokollet.
3

Synpunkter på tidigare protokoll

Protokoll för styrelsemöte 2022-05-09. Protokollen godkändes och lades till handlingarna
4.

Grupper, rapporter

*Lena– Föreningen Boets Skola – Första bed and brekfast. Lägenheten uthyrd en månad.
4 ställplatser håller på att färdigställas.
*Lars – Holaveden – Inget att rapporter
*Berit – Bygdegårdsföreningen –Lugnt fram till hösten. 7 augusti ”Budkavlen”. 28 augusti
Räddningstjänsten ”Om krisen kommer”. Försöker att få Ödeshögs kommun att trycka upp
infobladet om gruvan.
*Hans – Bäckalyckan – Möte idag.
*Petter/Elving– Klinten – Handikapps bryggan är nu åtgärdad och färdig.
5.

Ekonomisk rapport redovisas av Åsa. Går det att få bort Marias namn på utskriften?

5B. Minnesfonden Mats-Owe Jackobsson. Vad har de anhöriga för synpunkter om
användande av dessa pengar. Vi vill se att de används till Klinten. (ej löpande utgifter utan
något långvarigare) Någon typ av fond? Åsa pratar med Hans om att titta på fond. Förslag till
nästa styrelsemöte.
6.

Byabladet, Nästa manusstopp 14/8

7.
Hemsidan/ Facebook Isse byablad 1 och 3 upplagt för 2022 på hemsida och protokoll
på G. Och utreder vilken av 3 hemsidor vi skall köra efter. Facebook kommer att lämnas över
samt namn på gruppen ska bytas.

8.

Rapport från möte Rönö Bygdegård.

Det är viktigt att diskussionen om sammanslagning får ta tid. I Rönö hade båda föreningarna
fastigheter så det var lite krångligare än vad vår sammanslagning behöver bli. Fördel för
Rönö var att de fick fler och drivande arbetsgrupper.
9.

Östgötadagarna 3 och 4 september, Andreas och Petter 10:00-16:00

Lördagen.
Skolan: Höstmarknad, Boule prova på. servera kaffe och kakor. Handelshuset grilla korv.
Isse och Petter kul för barnen. Ponny Ridning, Kanin klappning.
Söndagen Bygdegården
Baklucke loppis, kaffe och våfflor. Utställning om gruvan.
10.

Medlemsrabatter, annonser Byabladet

Grattis annonsering första annonsen sedan 100 kr annonsen. Och länk på hemsidan. På de
medlemskort som delas ut ska vi hänvisa till hemsidan för att se vilka företag som ger 10%
rabatt.
11.

Övriga frågor

Åsa - Politikerutfrågning hinner vi med detta? Vi bestämde att ha det i bygdegården den 7
september. Arbetsgrupp. Magnus, Åsa och Lena.
MP, M, C, FoN, SD, KD, S. Moderator Peter Lindgren, Arne Arvidsson,
Bygdegården fixar fika.
Lars - Portalen i Boet korset, Skötsel gräsröjning /målning ställning och vindskivor.
Petter, Isse och Magnus åtgärdar detta. Färg byalaget.
Lars - Protokoll ska presenteras inom 2 veckor efter möte. Sms när det finns utlagt på
hemsida. Postlåda töms dåligt. Klaga på posten.
12.

Nästa möte

2022-08-22 19:00 i Boets Skola. fika ansvarig Isse.
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