Protokoll fört vid Boets Byalags styrelsemöte 2021-03-02
Närvarande: Christina Bryntesson, Åsa Hedberg, Hans Björn, Berit Evesjö, Therese Arvestrand,
Petter Fredriksson Wigren, Marie Andersson, Anders Hagdahl
Frånvarande: Rune Sandberg, Per Gomér, Elving Utter
1.

Mötet öppnas, dagordning godkänns

2.

Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Petter Fredriksson Wigren

3.

Synpunkter på tidigare protokoll
Protokollet lästes upp och godkändes

4.

Timmerbilar
Ordföranden har blivit kontaktad av en medlem som undrar vad som gäller för timmerbilar som
lastar. Personen upplever en nonchalans hos dessa då de blockerar de små grusvägarna utan att
tillse att det går att passera. Styrelsen har uppfattningen att timmerbilar får stå i 15-20 min och
lasta utan att släppa förbi någon. Berit tar kontakt med Ingarps trä för att höra vad de säger.

5.

Rapport från Rune
Klinten – vissa människor dumpar nu skräp vid Klinten som Rune har fått ta hand om och köra
till återvinningen med. Trist. Rune jobbar nu med schema för jouren till Klinten och Dick tar
ansvar för april månad. Viktigt att komma ihåg för de som hjälper till vid Klinten är att
milersättning utgår. Grillen är sönder, styrelsen uppdrar åt Rune att höra om Per Gomér kan
bygga en ny.
Byalaget har funnits sedan 1993 och i samband med att lokalerna i Boet tagits över av
Föreningen Boets skola har styrelsen beslutat att det historiska materialet ska arkiveras i
Ödeshögsarkivet till en kostnad av 150 kr/år

6.

Lokaltrafiken
Kommunstyrelsen har skickat ut beslutsunderlag från länstrafiken vari många landsortslinjer ska
läggas ner. Styrelsen ser detta som ett dråpslag mot att hålla bygden levande. Anders Hagdahl
skriver ett utkast till styrelsen att ta ställning till, för vidare spridning. Petter pratar med
skolskjutsansvarig i Tranås för att höra hur de ser på detta.

7.

Byabladet
Återigen har posten slarvat med utdelning av bladet. Många boende har blivit utan. Berit
kämpar på för att få posten att ta ansvar.

8.

Hemsidan, Therese
Ett nytt bokningsschema ligger ute och fungerar bra. Byalaget och föreningen Boets skola delar
på kostnaderna för hemsidan.

9.

Ekonomi
Hans har kämpat med Swedbank om att ändra företrädare för föreningen så han kan ta över
ekonomin från Maria Niemeyer. För att i dagsläget ändra krävs lite omtag i föreningen så vi har
istället bett Maria att fortsätta fram till årsmötet.
Beslut: Maria Niemeyer ombeds att fortsätta sköta ekonomin till en kostnad av 300:-/mån fram

till föreningens årsmöte.
10.

Framtiden för Byalaget
Styrelsen diskuterade frågan om framtida syfte för byalaget. Diskussionen fortsätter vid nästa
styrelsemöte.

11.

Övriga frågor
Hjärtstartare som finns i hallen, vem ska i fortsättningen ansvara för den, Byalaget eller
Föreningen Boets skola? Beslut fattas på nästa möte

12.

Mötet avslutas, nästa möte, fikaansvarig.
Nästa möte 30 mars kl 19:00 i Boets skola.

Christina Bryntesson
Ordförande

Petter Fredriksson Wigren
Justerare

Åsa Hedberg
Sekreterare

