Protokoll fört vid styrelsemöte med Boets Byalag 2022-03-28
Närvarande: Magnus Olofsson, Lena Silfver, Solveig Granath, Lars Samuelsson, Petter Fredriksson
Wigren, Åsa Hedberg, Hans Björn, Per Gomér LRF och Johan Nilsson SAM.
Ej Närvarande: Elving Utter och Andreas Israelsson.
1
Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2
Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
3
Val av protokolljusterare
Petter valdes till att justera protokollet.
4
Föregående protokoll
Protokoll för styrelsemöte 2022-02-08 och konstituerande 2022-03-14. Lästes upp punktvis.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna
5
Presentation av nya och gamla styrelsemedlemmar.
Nya Magnus Olofsson, Andreas Israelsson och Johan Nilsson, SAM-kretsen.
6
Ekonomisk rapport
Rapporten presenterades av Hans. Rapporten godkändes.
7
Övriga rapporter
Lena – Föreningen Boets Skola – Årsmötet genomfördes 2022-03-20.
Två nya styrelsemedlemmar valdes Agneta och Stellan.
Lars – Holaveden - Börjat till helgen årets Björksavtappning. Planerar att försöka tappa mellan
1800 och 2000 liter.
Solveig – Bygdegårdsföreningen – Årsmötet genomfördes 2022-03-27.
2022-04-03 kommer länsstyrelsen för att prata om våtmarker. Politiker från Ödeshögs kommun har
inbjudits
Johan – Samkretsen – Man diskuterar en sammanslagning av de 4 församlingarna till en församling.
Hans – Bäckalyckan – Kämpar med att öka barnunderlag.
Petter– LRF – Diskuterat Ukraina. LRF stämma kommer snart.
8
Byabladet, ansvarig, manusstopp 15/5
Berit och Therese fortsätter tills vidare.
9

Arbetsområden:
-

Grannsamverkan. Polisen har bjudit in till möte i Motala 2022-05-10 där även representant
från Länsförsäkringar deltar. Anmälan till deltagande senast 2022-04-30 till Polisen.
Klinten. Trästock placerad för att hindra bilar att köra ned i vattnet placerad. Petter kollar
pris för grus. Flytt-brygga behöver kontrolleras och eventuellt åtgärdas med hjälp av båt.

-

-

Gruvan. Gruvgruppen har bjudit in politiker till 8/5 för samtal kring gruvan.
Bygdegårdsföreningen med Solveig Granath, Patrik Eriksson och Mona Lilja börjat jobba
med den ”Budkavle” som planeras öga rum i augusti runt Vättern. 2022-08-07 kommer den
gå från Ödeshög till Adelöv (Klevens loge). Mona Lilja kontakt.
Dom har även skrivit till MSB om risker med gruvan.
Facebook och hemsidan. Ingen info från Andreas på grund av sjukdom.
Molnet. Magnus kollar tills nästa möte. (Google och tvåstegs verifikation)
Infomail. Åsa sköter det.
Välkomstkommitté. Berit och Åsa.

10 Klinten, ek ersättning vid gräsklippning mm.
Samma ersättning som utgått tidigare kvarstår för dom som önskar.
11 Ansökan om bygdepeng.
Åsa gör ansökan.
12 Östgötadagarna 3–4 september.
Vi beslutade att Byalaget tillsammans med Föreningen Boets Skola ska ansvara för lördagen 3/9.
Förslag på aktiviteter, Ponnyridning, Höstmarknad, Boule.
13 Medlemskort och rabatter, annonser hemsidan.
Samtliga närvarande är för att inte ha ett fysiskt medlemskort. Frågan om rabatter och annonser tas
upp på nästa möte.
14 Sammanslagning av Byalaget och Bygdegårdsföreningen.
Kontroll av båda föreningarnas stadgar. Åsa och Hans representanter från Byalaget. Kolla vidare
med Hästholmen och Valdemarsvik för problem och fördelar. Förslag från Lars att det skall ingå en
utomstående i den arbetsgrupp som består av Bygdegårdsföreningen och Boets Byalag.
15 Ukraina hjälpen.
Lena och Solveig informerade om dagsläget. Och kommunerna är ansvarig för detta. Mer info
följer. Man kan se det behov som föreligger om man vil hjälpa på Ödeshögs kommuns hemsida.
16 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
17 Nästa möte
Nästa möte 2022-05-09 19.00 i Boets Skola. Hans Fikaansvarig
18 Mötets avslutande
Då inget ytterligare förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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