Protokoll fört vid Boets Byalags styrelsemöte 2021-01-21
Närvarande: Christina Bryntesson, Åsa Hedberg, Hans Björn, Berit Evesjö, Therese Arvestrand,
Petter Fredriksson Wigren, Marie Andersson
Frånvarande: Rune Sandberg, Per Gomér, Elving Utter
1.

Mötet öppnas, dagordning godkänns

2.

Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Berit Evesjö

3.

Synpunkter på tidigare protokoll
Protokollet lästes upp och godkändes

4.

Valberedningen, eventuell stadgeändring på årsmötet
Valberedningen kunde inte närvara pga sjukdom. Styrelsen ger ordförande Christina
Bryntesson uppdrag att meddela valberedningen följande:
Ny ordförande behöver rekryteras. 2 ytterligare ledamöter behövs. Poster som inom
styrelsen behöver tillsättas är sekreterare och kassör. Revisorer 2 stycken
Våra stadgar, finns dessa i original? Christina undersöker.

5.

Grupperna
Föreningen Boets skola berättade om sitt arbete med att få ordning i lokalerna. Redan nu
finns hyresgäster i storköket och i hallen. Snickeri har invigts, museijärnväg finns i
klassrum, lägenheten renoveras.
Bygdegårdsföreningen har ställt in alla evenemang och möten. De har fått
rekommendationer från distriktsstyrelsen att inte ha något i Bygdegården innan 30 juni.
Bäckalyckan – verksamheten går bra, det finns dock platser kvar att fylla, speciellt till
hösten.
Boets IK har meddelat att allt som finns i form av motionsredskap i Boethallen ska vara
tillgängligt för alla.

6.

Ekonomisk rapport, firmatecknare
Styrelsen beslutade att Hans Björn och Christina Bryntesson var för sig kommer att teckna
föreningen. Maria Niemeyer tas bort som företrädare. Papper fylldes i och kommer att
lämnas till banken

7.

Byabladet
Delas ut 11 februari. Nästa manusstopp 7 maj med utdelning 3 juni.
Betalning för kopiering hos Danagård sker i form av fikabröd. Berit gör bullar, Åsa gör
sockerkaka, Marie gör småkakor. Berit återkommer med datum då det ska vara klart.

8.

Hemsidan, Therese
Byalaget och föreningen Boets skola kommer att dela på den befintlig hemsidan.

9.

Sms-grupp, lägga till och ta bort
Åsa skapar en ny grupp och skickar ut info till alla när det är gjort

10.

Mattorna
Christina kontaktar Elisabeth Pantzar på Ö-bo

11.

Frågor och förändringar i samband med nytt förvaltande av skolan. Vad behöver Byalaget i
form av plats för pärmar, gåvor, sammanträde mm
Byalaget får tillgång till ett förråd i Boethallen för arkiv och förvaring. Vid möten har vi
tillgång till de lokaler vi behöver i skolan eller hallen.

12.

Nycklar
Christina, Marie och Åsa har kvar sina nycklar. Övriga nycklar insamlas av föreningen
Boets skola.

13.

Vilka affärer ger 10% rabatt?
Bäck såg, Ödeshög bil & maskin, Elektro-Pär, Boets bildemontering AB, Norrby skor,
Västantorps fordonsteknik, Blomsterladan

14.

Bygdepeng, ansökan
Åsa ser till att den skickas in

15.

Årsmötet
På grund av pandemin som råder beslutar styrelsen att skjuta fram årsmötet till den 7 juni kl
19:00. Lokal Boets skola. Då hoppas vi kunna vara utomhus.

16.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Ett utkast har mejlats till samtliga ledamöter. Christina och Åsa färdigställer
verksamhetsberättelsen. Förslag till verksamhetsplan sammanställer vi vid ett senare möte.

17.

Övriga frågor
Marie undrar om det går att göra en bokningskalender på Byalagets hemsida för köket i
hallen och i skolan. Det går absolut, Therese ser över detta.
Elving är sjuk, Christina får i uppdrag att skicka en gåva till honom.

18.

Mötet avslutas, nästa möte, fikaansvarig.
Nästa möte blir tisdag 2 mars kl 18:30 i Boets skola. Temat för mötet är Byalagets framtida
funktion

Christina Bryntesson
Ordförande

Berit Evesjö
Justerare

Åsa Hedberg
Sekreterare

