
Boets Byalag

Protokoll fört vid Byalagets Styrelsemöte 16/12 2020

Närvarande: Therese Arvestrand, Mia Andersson, Petter Fredriksson Wigren, Åsa 
Hedberg,   Christina Bryntesson,  Berit Evesjö,  Hans Björn.

Frånvarande: Elving Utter,  Rune Sandberg, Per Gomér,

1. Mötet öppnas, dagordning godkänns

2. Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Therese

3. Synpunkter på tidigare protokoll
Protokollet lästes upp och godkändes med ändringen att Rune var frånvarande.  

4. Grupperna och välkomstkommiten
 Välkomstkommitten har fortfarande 6-7 familjer att välkomna till vår bygd.

Bäckalyckan har haft 18 elever under ht. 
Bygdegården fortsätter att planera aktiviteter för våren 2021. Deras nästa 
styrelsemöte är 4 januari

5. Ekonomisk rapport
Diskuterades och godkändes

6. Ny redovisningsekonom
 Maria Niemeyer har valt att inte längre jobba för Byalaget och har bett att bli ersatt 

efter nyåret och innan årsmötet. Hans Björn kontaktar Maria och tar tillfälligt över 
ansvaret tills styrelsen funnit en  permanent lösning. 
Beslut: Hans Björn blir i samband med övertagandet också firmatecknare

7. Byabladet
Senaste bladet var fint, många har berömt det. Berit har talat med Peder 
Samuelsson om möjligheten att trycka 530 ex hos Danagård vilket visade sig vara 
mycket förmånligt. Byalaget ser till att företaget får fikabröd i samband med tryck.
Deadline för nästa blad är 15 januari, utgivning 11 februari. Följande byablad får 
deadline 15 maj

8. Hemsidan, publicering av byablad, Therese
Vi är nöjda med hur hemsidan ser ut och vilken information som finns att hitta där. 
Funderingar finns kring att aktuella saker, som en blogg, ska finnas på hemsidan. 
Protokoll kommer att finnas tillgängliga ca 1 år bakåt i tiden, önskar man något 
protokoll längre tillbaks i tiden, eller söker annan information som inte finns på 
hemsidan får man kontakta styrelsen.

9. Medlemsförmåner
 Therese ser till att listan med medlemsförmåner blir tillgänglig på hemsidan

10. Hallens priser
 Boethallens uthyrning och skötsel övergår 1 januari till föreningen Boets skola. 
Bokning kommer fortsättningsvis ske via byalagets hemsida tills den nya föreningen
hittat en egen lösning.



11. Tack för granen
 Handelshuset tog detta år ansvar för att få upp en gran i Boetkorset vilket byalaget 
är mycket glada och tacksamma för. Vi kommer att uppmärksamma detta i nästa 
byablad.

12. Jultallrik
 Pga pågående pandemi beslutar styrelsen att istället för jultallrik ge presentkort på 
Annelies delikatesser till ett värde av 200 kr till 4 familjer som jobbat för att klinten 
även detta år skulle hålla toppklass bland badplatser i kommunen

13. Ansökan bygdepeng
Åsa kollar

14. Ansökan momsbefrielse
Åsa kollar

15. Lösenord Google Drive
Åsa byter dessa. När överlämnandet från Maria till Hans är klart kommer även 
lösenordet till mejladressen att bytas.

16. Skolbyggnaderna, rapport från nya föreningen
 Ett härligt gäng med mycket energi och vilja har nu fått ta över byggnaderna från 
och med 1 januari 2021. Föreningen Boets skola har många idéer kring aktiviteter 
som kan hållas i lokalerna. Till att börja med kommer byalaget att bistå med plats på
vår hemsida samt att de får använda bokningssystemet för hallen tillsvidare.

17. Hallens mattor
 Per Gomér som är ansvarig för denna punkt var inte närvarande. Det är dock av 
vikt att det avtal som slutits gällande matthyrning avslutas snarast.

18. Donationsfonden 
kommer att marknadsföras under 2021

19. Valberedning
 Till valberedning har styrelsen valt Lena Hultman och Anders Hagdahl

20. Årsmöte 2021
 Årsmöte är 1 mars 2021, plats Bygdegården, tid 19.00

21. Övriga frågor
Frågan kring Byalagets fortsatta uppdrag lyftes då mycket förändras nästa år. Alla 
ska tänka till kring denna fråga till nästa möte.

22. Mötet avslutas, nästa möte, fikaansvarig
 Nästa möte blir 19 januari kl 19.00 hos Christina

Ordförande Sekreterare
Christina Bryntesson Åsa Hedberg

Justerare
Therese Arvestrand


