
Protokoll fört vid Boets Byalags styrelsemöte 2021-05-18

Närvarande: Berit Evesjö, Hans Björn, Rune Sandberg, Petter Fredriksson Wigren, Marie 
Andersson, Anders Hagdahl, Åsa Hedberg, Christina Bryntesson

Frånvarande: Per Gomér, Therese Arvestrand

1. Mötet öppnas, dagordning godkänns

2. Val av protokolljusterare för mötet
Mötet valde Marie Andersson att justera kvällens protokoll

3. Synpunkter på tidigare protokoll
 Punkt 8 Byabladet – på grund av ett missförstånd kommer Byabladet att delas ut den 3 juni. 

Styrelsen konstaterar dock att vi redan i förra Byabladet kallade till årsmötet den 7 juni så 
årsmötet är behörigt utlyst.
Punkt 13 Hjärtstartaren – Bygdegården har nyckel till hjärtstartaren och ska därför 
informeras om någon förändring sker. Detta har meddelats Föreningen Boets Skola.
Övriga frågor – Mötet konstaterar att det medlemskort som utdelats med texten ”Medlem 
2021 – tills vidare” inte ska användas framöver då det kan ge sken av att medlemskapet 
gäller i all framtid.
Gällande debitering av företag som har länk på vår hemsida så ska Therese kontakta dem det
gäller. 
Det blir midsommarfirande i år genom samarbete mellan Midsommargruppen och FBS.

4. Ekonomisk översikt
Hans Björn redovisade nuläget och det ser bra ut.

5. Verksamhetsplan och framtida roll för Byalaget
Arbetsgruppen presenterade två scenarier för Byalagets roll i framtiden. Denna fråga ska 
diskuteras på årsmötet 

6. Verksamhetsberättelse
Godkändes med några få korrigeringar.

7. Valberedningen och årsmötet
Valberedningen är klar med förslag till ny styrelse.
Ordförande för årsmötet blir Therese Arvestrand 

8. Årsmötet dagordning
Åsa fixar

9. Hemsidan, Therese 
Punkten flyttas till nästa styrelsemöte.

10. Lön till gräsklipparna 
Beslut: De som klipper gräset vid Klinten kan be att få ersättning med 400:- per gång.

11. Försäljning av möbler vid Klinten
I skjulet vid Klinten finns en utemöbelsgrupp som enligt uppgift aldrig används. Vi 



beslutade att Anders Hagdahl tillser att den hämtas och ställs i skolan för översyn för 
eventuell försäljning till Rune.

12. Bänken på bryggan 
Beslutas att Rune, Petter och Hans ser till att få bort den gamla bänken och dit en ny från 
Elving

13. Busshållplats vid Klinten
Önskemål från medlem att Byalaget ska äska för att vi får en busshållplats vid Klinten. 
Christina och Åsa skissar på en skrivelse till Östgötatrafiken, Tranås kommun samt 
Ödeshögs kommun.

14. Parkeringen  
Vi beslutar att iordningställa parkeringen vid Klinten genom att fylla igen hålen.

15. Inventarier 
Byalaget har diverse inventarier i ett skjul hos Elving. Bland annat en röjsåg som ska 
hämtas.

16. Tore 
Tore Lilja har skänkt ett fint grillgaller till Klinten. Rune handlar lite Narr konfektyr till Tore
som tack.

17. Byabladet, manusstopp , utdelning 
Ersättning till Danagårds tryckeri för tryck i maj fixas av Bygdegården.
Nästa byablad delas ut 1 september med manusstopp 15 augusti.

18. Övriga frågor
Åsa informerar om digitalt möte med Leader Folkkungabygd samt möjlighet att nominera en
lokal utvecklingsgrupp och en kommun i Östergötland som utmärkt sig lite extra
Fint om vi kan få domänen boet.se
Rune har kämpat med polis, markägare mm för att få bort den dumpade husvagn som står 
vid Klinten. Fortsättning följer. 
Fågelholkar är uppsatta vid Klinten.
Vindskyddet till container vid Klinten ska målas och skylten i Boet ska fyllas i med vit färg 
där det står Välkommen till Boet. Rune ansvarar.
Vi har observanta grannar i vår sköna bygd.

19. Nästa möte 
Årsmötet 7 juni kl 19:00 utomhus vid Boets skola, Mia fixar smörgåstårta.

20. Mötet avslutas, 

Christina Brytesson Åsa Hedberg
Ordförande Sekreterare

Marie Andersson



Justerare


