Protokoll fört vid Boets Byalags styrelsemöte 2021-04-12
Närvarande: Christina Bryntesson, Åsa Hedberg, Berit Evesjö, Rune Sandberg, Petter Fredriksson
Wigren, Marie Andersson, Anders Hagdahl, Hans Björn via telefon under punkt 6
Frånvarande: Hans Björn, Per Gomér, Elving Utter, Therese Arvestrand
1.

Mötet öppnas, dagordning godkänns

2.

Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Rune Sandberg till justerare för mötet

3.

Synpunkter på tidigare protokoll
Berit redovisar att vid en kontakt med Ingarps trä framkom att det inte finns några regler
eller lagar som reglerar timmerbilarnas lastningstid.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

4.

Ekonomisk översikt
Ekonomin redovisades för mars månad.
Beslut: De pengar som finns under konto 1970 Projekt Boets skola, 1345 kr, ska
överföras till Föreningen Boets skola

5.

Klinten (Rune)
Arbetsschema för 2021 är klart och kommer att delas ut till samtliga som berörs. Tranås
Cementfabrik har skänkt en ny grill till Klinten. Den kom dit genom samarbete mellan
Byalaget och Cementfabriken.
Beslut: Rune får i uppdrag att inhandla blommor till Tranås Cementfabrik som tack
för gåvan.

6.

Lån till Föreningen Boetsskola
Under denna punkt avlägsnade sig Christina Bryntesson, Anders Hagdahl och Marie
Andersson för att undvika jäv. Kvarvarande ledamöter plus Hans Björn via telefon
diskuterade denna punkt.
Beslut: Vi beslutar att Föreningen Boets Skola får låna 30.000 kr vid behov. Detta löfte
är giltigt till och med 31 december 2021. Därefter måste ett nytt beslut tas. Lånet ska
vara ränte- och amorteringsfritt under de första 12 månaderna från lånedatum.
Därefter ska lånet amorteras med 3000 kr i månaden tills hela beloppet är återbetalt.

Protokollförare
Åsa Hedberg
7.

Justerare
Rune Sandberg

Uppföljning av förra mötets tankar om framtiden
Byalagets tidigare uppgifter gällande uthyrning av Boethallen har övertagits av Föreningen
Boets Skola och en diskussion kring vad Byalaget ska ha för syfte i framtiden har startat. En
arbetsgrupp bestående av Hans Björn, Berit Evesjö och Åsa Hedberg bildades och har i
uppdrag att färdigställa ett förslag till årsmötet gällande föreningens roll i Boetbygden.

8.

Byabladet, manusstopp 7 maj, utdelning 3 juni
Beslut: För att säkerställa att inbjudan till årsmötet sker i tid beslutades att utdelning ska ske
den 24 maj. Manusstopp 7 maj kvarstår. Denna utdelning sker via PostNord. Inför
utdelningar under hösten har Berit fått i uppdrag att kontakta ansvariga för Alliansmissionen
för ett eventuellt samarbete kring utdelning av Byablad och Allianmissionens
informationsblad.

9.

Hemsidan, Therese
Therese var inte närvarande så punkten vilar till nästa möte.

10.

Valberedningen och årsmötet
Valberedningen har inget förslag ännu. Therese Arvestrand och Petter Fredriksson Wigren
sitter ytterligare 1 år. 3 nya ledamöter behövs.

11.

Yttrandet till Östtrafik
Christina läser upp en skrivelse som Byalaget och Föreningen Boets skola har skickat till
Östtrafik ang deras eventuella nedläggning av busslinjen mellan Ödeshög och Tranås.

12.

Rapport om försäkring
Det visar sig att företagsförsäkringen har betalats dubbelt till Länsförsäkringar, både av
Byalaget och FBS. Länsförsäkring har återbetalat.

13.

Hjärtstartaren
Ansvaret för denna övergår till FBS och vid nästa årsbekräftelse kommer kontaktuppgifterna
att ändras

14.

Elving
Rune berättar om hur Elving har det.

15.

Övriga frågor
* Rune har en hög medlemskort som bör delas ut. Styrelsen delade på högen.
* En fråga har kommit om det finns möjlighet att sälja glass i Klinten. Petter fick i uppdrag
att forska i detta till nästa möte.
* Finns det ett beslut om att företag som inte ger 10% ska faktureras 500kr för att ha en länk
på vår hemsida? Åsa kollar tidigare protokoll och återkommer till Christina.
* Hur ska midsommargruppen tänka kring sommaren? FBS äger frågan och samtalet
fortsätter där.
* FBS informerar att det är öppet hus i Boets skola den 13 maj

16.

Nästa möte , 18 maj i Boets skola

17.

Mötet avslutas,

Christina Bryntesson
Ordförande

Rune Sandberg
Justerare

Åsa Hedberg
Sekreterare

