
Boets Byalag

Protokoll fört vid Byalagets Styrelsemöte 21/10 2020

Närvarande: Elving Utter, Mia Andersson, Petter Fredriksson Wigren, Åsa Hedberg,   
Christina Bryntesson, Rune Sandberg, Berit Evesjö.

Frånvarande: Per Gomér, Therese Arvestrand,  Hans Björn

1. Mötet öppnas, dagordning godkänns

2. Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Elving Utter

3. Synpunkter på tidigare protokoll
Protokollet lästes upp och godkändes.  

4. Rapport från grupperna
 Klinten: Nytt grillgaller behövs. Rune talar med Per om det. Soffan är dålig och 

behöver ersättas. Elving har en likadan och ser till att den kommer dit. Allt är städat 
och iordning inför nästa säsong.
Grannsamverkan: Det har varit mycket stölder av diesel och traktorsgpser i hela 
Östergötland, så även i vår bygd. 
Bygdegården: Satsar på sopplunch med start lördag 24 oktober kl 11.30 – 14.30 
Julmarknaden: Då inga lättnader i folksamlingar har gjorts kommer julmarknaden 
att vara inställd i år.

5. Ekonomisk rapport
Styrelsen ska be Hans Björn att titta igenom den resultat- och balansräkning som vi 
har fått och redogöra för övriga styrelsemedlemmar på nästa möte.

6. Hemsidan, publicering av byablad, Therese
 Frågeställning skjuts till nästa möte

7. Byabladet deadline 1 november, vem gör vad?
Mia får uppdrag att kolla pris för tryck i färg och svartvitt hos kommunen. Max 2kr st 
för färg kan vi tänka oss. Berit tar ansvar för att utskicket av bladet bokas och 
levereras till Post Nord i Tranås.
Christina får i uppdrag att skriva en sammanfattning om processen angående 
skolbyggnaderna

8. Stormötet och fortsättning
Fler än väntat dök upp på mötet, 29 stycken. Många idéer för aktiviteter i 
byggnaderna kom fram och det verkar finnas ett intresse att gå vidare med frågan 
om Byalaget ska ta över byggnaderna. Några intresserade vill fortsätta 
diskussionen och identifierade 4 områden att starta med. Ekonomi, Organiation, 
Kurser/arrangemang, Praktiskt åtgärdsbehov. Ett möte är bestämt till 12/11 i 
skolan.



9. Möte med kommunen torsdag 29/10
 Annicki Oskarsson kommer och ombeds ta med sig tjänstemän som kan hjälpa oss 

att gå vidare. Ekonomiskt ansvar och byggnadernas skick är några frågor.

10. Hallen
 Diskussion om priser vid uthyrning

Beslut: Hallen 90 kr/tim, Bastu 30 kr/person, Köket 50 kr/tim, Kalas 200kr/gång 
med tillgång till både hall och kök, Motionsrummet 200 kr/mån eller 20 
kr/gång
Styrelsen diskuterade om man verkligen ska behöva teckna medlemskap i Byalaget
för att få hyra hallen. 
Det är vissa problem vid bokning av hallen på nätet.
Vi har en ny hyresgäst på torsdagar, Adelövs fotbollslag.
Det är en obehaglig lukt i kontoret, Christina ber Lisa att kolla vad det kan vara.

11. Inköp av städmaterial / mattorna
Vi uppdrar åt Lisa att tillse så det finns toapapper samt pappershanddukar. Frågan 
kom upp om vi ska byta till en annan typ av handdukstork, torky.
Frågan om mattorna skjuts till nästa möte.

12. Valberedning
Christina fick med sig några namn att kontakta i frågan. I våra stadgar står:
§ 10. Valberedningen  Vid årsmötet väljs 2 personer till valberedningen som ska 
värva nya till styrelsen.
Förslag till nästa årsmöte är att ändra detta till 3 st – 1st väljs på 2 år, 1st väljs på 
1 år och 1 st väljs som suppleant.

13. Välkomstkommitten
 Måste ut igen då endast 2 st av 6 st var anträffbara vid senaste rundan.
 Beslut: Som välkomstgåva kommer vi i fortsättningen lämna huvudbonad och 1 

flaska Holavedens björkglögg. Vid födslar lämnas en t-tröja i lämplig storlek.

14. Övriga frågor
Elving – påpekar vikten av att kontakta kommunen så de sätter upp julbelysning i 
Boets gatljus, precis om de gör i tex Hästholmen. Vi uppmanar till att skriva 
medborgarförslag angående detta.
Petter – viktigt att marknadsföra hallen till uthyrning. Petter skriver något till 
byabladet.
Berit – har pratat med Jan Blomkvist ang problem med telefoni vid strömavbrott. 
Berit skriver någon sammanfattning till byabladet.

15. Mötet avslutas. Nästa möte 11/11 kl 19.00 i skolan. Åsa fikaansvarig.

Ordförande Sekreterare
Christina Bryntesson Åsa Hedberg

Justerare
Elving Utter


