
Protokoll fört vid styrelsemöte med Boets Byalag 2021-09-13.

Närvarande: Christina Bryntesson, Elving Utter, Holavedens Handelshus 
(HH) gm Lars Samuelsson och Stellan Tagesson, Föreningen Boets (FBS) 
Skola gm Mia Andersson och Hans Rydberg, Hans Björn och Berit Evesjö.
Petter Fredriksson Wigren deltog från punkt 6.
Ej närvarande: Åsa Hedberg, Therese Arvestrand och Rune Sandberg.

1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande’ välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

3 Val av protokolljusterare
Till att justera protokollet och att vara fikaansvarig till nästa möte valdes 
Hans Björn.

4 Ekonomisk rapport
Hans delade ut en preliminär resultaträkning. Den godkändes och lades till 
handlingarna.
Fråga uppkom vad vi betalar för i försäkringen för Klinten. Christina kollar upp
och återkommer.

5 Övriga rapporter
Fiskeklubben – Elving informerade om att fisket varit bra men att föreningen 
saknar en båt.
Holavedens Handelshus – Lars informerade om att björklövssaft, 
älgörtsdryck och björkglöggen är färdigt för försäljning. Föreningen kommer 
att sälja sina produkter bl.a. på Bondens Marknad i Linköping.
Föreningen Boets Skola – Hans informerade om att de fått en motorcykel 
och en traktor med vagn. PRO i Ödeshög ska komma och titta på 
snickerilokalerna för att ev ha verksamhet där. Den 7 oktober startar Hans 
snickeriverksamheten. Den 6 oktober är den första filmförevisningen i serien 
Här är mitt liv.
Den 19 september är det ett informationsmöte för alla om FBS verksamhet 
och framtid. Det kommer bl.a. vara en kurs i akvarellmålning. Lena Silfver tar 
hand om föreningens marknadsföring.
Mia rapporterade från marknaden den 4 september. Ävensom att uthyrningen
i Sporthallen ökar. Det är många i hallen på helgerna.
Bäckalyckan – Hans meddelade att de inte har haft något styrelsemöte men 
att verksamheten rullar på. För närvarande med 14 barn. 
Alliansmissionen – Hans informerade om att församlingarna under hösten 
bara kommer att träffas i Klöverdala.



Bygdegårdsföreningen – Berit meddelade att Stickcafét drar igång 
onsdagen den 15 september. Föreningens årsmöte den 26 september 
kommer att ledas av Magnus Oscarsson som även kommer att informera om 
Föreningen Boets Skola.
Byalaget – Christina rapporterade från informationsmötet angående gruvan 
som hölls i Bygdegården.

5,5   Föregående protokoll
Berit drog korta punkter från protokollet. Lena Silfver kommer att vara 
kontaktperson gentemot Therese och hemsidan. Ett större avfallskärls ska 
införskaffas till Klinten. Christina inhandlar presentkort.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

6 Möteslokal, kopiator
Efter diskussion beslöts att vi behåller lokalen vi tidigare tilldelats i 
sporthallen. Vi kan låsa in saker i ett klädskåp. I möteslokalen i skolan kan vi 
förvara pärmar etc.
Daniel Wernersson tar fram ett förslag på /skrivarekopiator. Eventuellt går 
Byalaget, Föreningens Boets Skola och Holavedens Handelshus ihop och 
köper en kopiator.

7 Hemsidan
Vi uppmanade återigen att skicka bilder till Therese som hon kan använda till 
hemsidan. 

8 Valberedning
För närvarande är Byalaget utan valberedning. Två namnförslag framkom. 
Arne Arvidsson och Roger Silfver. Christina kontaktar de föreslagna 
tillsammans med Berit.

9 Medlemskort etc
Efter diskussion beslöts att vi ska behålla medlemskort. Hans Rydberg tar 
fram ett förslag på ett medlemskort på ett lite grövre papper. 
Till nästa möte ska vi se över vårt medlemsregister.
Berit efterlyste en kort information från varje förening som ska sammanställas
på ett informationsblad att dela ut till nyinflyttade. 

10 Skrivelse till kommunen angående flyttning av 
busshållplats/bussens vara eller inte vara
Vi strök den första delen av rubriken ang flytt av busshållplats. När det gäller 
bussen vara har Byalaget tidigare skickat in en skrivelse. Vi beslöt att 
sammankalla till ett medlemsmöte där ”bussen” ska ligga i fokus. Till mötet 
bjuder vi in representanter från kommunen och Trehörna.



11 Leader Folkungabygd
Stellan informerade från mötet Leader Folkungabygd. Där finns möjlighet att 
söka pengar för olika projekt.
Vi beslöt att Lena Silfver bevakar från både Föreningen Boets Skola och 
Byalaget.

12 Framtida projekt/ vår funktion
Diskussion om Byalagets funktion och uppgifter.
Stellan föreslog att Byalaget ska driva frågan om den dåliga vägen från Boet 
till St Åby. Lars föreslog att vi informerar/förfrågar i nästa byablad vad 
Byalaget ska ha för verksamhet.

13 Byabladet, manusstopp, utdelning
Nästa manusstopp är den 25 oktober med preliminär utdelning 
den10 november.

14 Inventarier
Punkten flyttas till nästa möte.

15 Övriga frågor
Christina informerade att hon köper in presentkort till de som hjälpt till i 
Klinten. 
Therese efterlyser vilka uppgifter om styrelsen som ska stå på Hemsidan.
Berit sammanställer och meddelar henne.
Mia informerade om att vi har möjlighet att få mer ersättning för att vi sköter 
Klinten. Tas upp på nästa möte.

16 Nästa möte
Nästa möte fastställde till den 18 oktober kl 19,00 i Skolan.

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

Vid protokollet Justerat

Berit Evesjö Christina Bryntesson Hans Björn
sekreterare ordförande ledamot


