Boets Byalag
Protokoll fört vid Byalagets Styrelsemöte 11/11 2020
Närvarande: Elving Utter, Mia Andersson, Petter Fredriksson Wigren, Åsa Hedberg,
Christina Bryntesson, Rune Sandberg, Berit Evesjö Per Gomér, Hans Björn.
Frånvarande: Therese Arvestrand,
1.

Mötet öppnas, dagordning godkänns

2.

Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Mia Andersson

3.

Synpunkter på tidigare protokoll
Protokollet lästes upp och godkändes.

4.

Arbetslaget Boets skola
Ett arbetslag har bildats för att snabbt kunna driva processen angående
skolbyggnaderna framåt. Detta arbetslag kommer att organisera sig som en ideell
förening som blir den juridiska part som kommunen kan överlåta byggnaderna till.
Styrelsen ställer sig positiva till detta och välkomnar den nya föreningen till
Byalaget.

5.

Hallen
Beslut: De nya priser som beslutades på förra styrelsemötet ska börja gälla januari
2021. 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
Beslut: Styrelsen beslutar att alla är välkomna att hyra hallen vare sig man är
medlem eller ej i byalaget.
Petter har skrivit en text som ska locka människor att använda idrottshallen. Texten
ska lägga ut på hemsidan och kommer med i nästa byablad.

6.

Byabladet
Nästa blad delas ut 19 november. Trycket blev något dyrare denna gång.
Berit skickar ut via kuvert, Åsa fixar adresser till Berit. Åsa mejlar ut bladet.
Deadline nästa byablad är 15 januari 2021

7.

Granen
Styrelsen beslutar att vi istället för gran kommer att ställa en släde med julbelysning
och julpynt i Boetkorset. Mia och Petter ansvarar. Bra det är klart till första advent.

8.

Valberedning
Enligt uppdrag från årsmötet har styrelsen valt Lena Hultman till valberedningen.
Christina har uppdrag att finna ytterligare en person till detta uppdrag.

9.

Hemsidan
Christina talar med Therese om problem med bokningen, uppdatering av hemsidan
samt speciell mejladress för fakturor.

10.

Mattor i hallen
Per kollar om vi fortfarande hyr dessa av kommunen.

11.

Nästa möte
16 december Boets skola. Åsa fikaansvarig

Ordförande
Christina Bryntesson

Justerare
Mia Andersson

Sekreterare
Åsa Hedberg

