
Protokoll fört vid styrelsemöte med Boets Byalag 2021-08-16.

Närvarande: Christina Bryntesson, Hans Björn, Åsa Hedberg, 
Therese Arvestrand, Rune Sandberg, Berit Evesjö, Elving Utter, 
Petter Fredriksson Wigren, Lars Samuelsson och Lena Silfver.
Åsa Hedberg kom vid punkt 5.

Vi började med en presentation av för vår gäst Kerstin Ferm, ägare till 
båthuset vi Klinten.
Lena Silfver är ny representant från Föreningen Boets Skola.

1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen
Efter punkt 5b tillkom 5c Representation, 5d Kopiator, kepsar och rutiner.
Efter dessa tillägg godkändes dagordningen.

3 Val av protokolljusterare
Rune Sandberg och Lars Samuelsson valdes att justera protokollet.

3b Föregående protokoll, (18 maj)
Rune vill poängtera att Elving Utter inte fanns med som frånvarande.
Punkt 10 – I ersättningen till de som klipper gräset ingår även trimning.
Punkt 12 – En ny bänk är gjord och den är målad.
Punkt 14 -  Parkeringen är åtgärdad.
Punkt 16 – Rune har tackat Thore Lilja för grillgallret.
Punkt 18 -  Skylten i korset ”Välkommen till Boet” ska Bibbi måla om.
Protokollet lades till handlingarna.

3c Det konstituerande mötet. Protokollet.
Christina hade synpunkter på protokollet. Det diskuterades. Protokollet lades 
till handlingarna.

4 Ekonomisk rapport
Hans Björn lämnade en ekonomisk rapport. Han meddelade även att det nu 
är klart med banken att han övertagit det ekonomiska.

5 Övriga rapporter
Holavedens Handelshus: Lars Samuelsson rapporterade att de har samlat 
in björklöv och älgört. Produkterna är snart färdiga för försäljning.
Samkretsen: Rune meddelade att programbladet för de tre kommande 
månaderna är utdelade.
Bygdegårdsföreningen: Berit Evesjö informerade om höstens program i 
Bygdegården. Det kommer att finnas i Byabladet.
Bäckalyckan: Hans Björn informerade om att det är just nu lite mindre barn 
på förskolan med att det ”rullar på”.



Föreningen Boets Skola: Lena Silfver informerade om att man har gjort 
några ombyggnader/tillbyggnader inför de kommande hundkurserna.
Lägenheten som finns i skolan är uthyrd. Det har varit café och grillkvällar. 
Det är planerat för en återträff av gamla elever, samt en marknadsdag 
den 4 september, Östgötadagarna.
Fiskeklubben: Elving Utter meddelade att det har sålts många fiskekort 
under sommaren. Det fungerar bra med Swish.
Christina Bryntesson:  Christina informerade om att en journalist från 
Ösgötatidningen har gjort ett reportage om Boet. Man samlades i 
Wernerssons Snickeri. Christina passade på att göra reklam för samtliga 
föreningar.

5b Ny lokal för Byalaget och inventarier
Byalaget har tilldelats en ”skrubb” i sporthallen för inventarier. Rune har varit i
kontakt med FBS om lokalen. Diskussion följde om vad vi har för behov. Lena
informerade om ett eventuellt gemensamt kontor för samtliga föreningar. Vi 
beslöt att vi har nästa möte i de tilltänkta lokalerna.
Vi behöver säkerställa vilka inventarier, som finns kvar i skolan/sporthallen, 
som tillhör byalaget.

5c Representation i styrelsen av föreningar
Samtliga föreningar har inte en fast representant. Det diskuterades och 
framkom att huvudsaken är att någon från varje förening närvarar på 
styrelsemötena för att upprätthålla kontakten/informationen.

5d Kopiator, kepsar och rutiner.
Byalaget och även FBS behöver en kopiator. Diskuterades om vi skulle köpa 
in en gemensamt. Tas upp på nästa möte.
Vi beslöt att om vi säljer kepsar kostar de 150:-.
När det gäller rutiner för protokoll beslöts följande:
Protokollet skickas, som pdf, till ordförande och de som ska justera. Därefter 
skickas de ut till samtliga.
Sekreteraren går igenom protokollet inför kommande möte och noterar vad 
som skulle ha gjorts.

6 Gruvan
Therese informerade om att det ska vara ett informationsmöte i Bygdegården 
om den eventuella gruvan i Norra Kärr. Mötet leds av Patrik Erixon och 
Carina Gunnarsson. Politiker från Ödeshög är inbjudna. Beslöts att vi ger 
Carina och Patrik varsin keps. Bygdegårdsföreningen serverar fika.

7 Hemsidan
Byalagets hemsida delas med FBS. Theresa efterlyste någon från FBS som 
sköter deras del av hemsidan. Lena återkommer om det.



8 Föreningar/företag på hemsidan som inte ger rabatt – avgift??
Enligt protokoll från 2020-05-26 ska företag som nämns på vår hemsida 
betala 500:-/år. Efter diskussion beslöts att riva upp beslutet enär vi anser att 
det handlar om informationen om vad som finns i byggden.

9 Klinten, försäkring
Angående försäkringar ska den som finns på Klinten betalas men den som 
fanns på sporthallen är uppsagd.
Rune rapporterade att det har varit väldigt mycket sopor i Klinten i år. En 
extrasäck som placeras bredvid tunnan kostar 270:-. Vi beslöt att köpa in 
större tunnor.
Det har förekommit skadegörelse vid klinten i form av en uppeldad bil samt 
en husvagn som sedan flyttades till allmänningen och ”slaktades”. 
Rune föreslog att alla som har hjälpt till i Klinten under sommaren ska få 
varsin keps. Efter diskussion beslöts att vi köper presentkort a 200:-. 
Christina köper in korten hos Annelis delikatesser och trosor.

10 Skrivelse till kommunen angående flyttning av 
busshållplats/bussens vara eller inte vara.

Det har skickats en skrivelse till kommunen angående bussens vara eller inte 
vara. Diskussion följde angående att flytta en hållplats. Vi var överens om att 
det är dåligt med utrymme för en buss att stanna vid Klinten. Där stannade 
diskussionen och ingenting beslöts.

På grund av tidsbrist flyttas kommande punkter till nästa möte.

11 Posten – adresser
12 Framtida projekt/ vår funktion
13 Byabladet, manusstopp, utdelning
14 Inventarier
15 Övriga frågor

16 Nästa möte
Nästa möte fastställdes till den 13 september klockan 19.00 i Boets Skola.
Berit fixar fika

17 Mötets avslutande
Då inget ytterligare förelåg tackade ordföranden för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat.

Vid Protokoll Justerat

Berit Evesjö Christina Bryntesson   

Lars Samuelsson Rune Sandberg


