
Protokoll fört vid styrelsemöte med Boets Byalag 2021-10-18

Närvarande hos Elving: Hans Björn, Åsa Hedberg, Rune Sandberg, 
Elving Utter och Berit Evesjö. Christina Bryntesson kom senare.

Närvarande under mötet: Hans Björn, Rune Sandberg, Elving Utter, 
Stellan Tagesson, Åsa Hedberg, Lena Silfver, Christina Bryntesson och 
Berit Evesjö. Petter Fredriksson Wigren kom vid punkt 7.

Ej närvarande: Therese Arvestrand

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

2 Godkännande av dagordningen
På dagordningen lades följande punkter till: 4b Arvode till ordföranden,
13b Förslag till avtal, 13c Hyreskontrakt.
Efter följande tillägg fastställdes dagordningen.

3 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare och tillika fikaansvarig utsågs Åsa Hedberg.

4 Föregående protokoll
Samtliga hade läst protokollet. De punkter som behövde åtgärdas kommer 
senare på dagordningen.

4b Arvode
Christina meddelade att hon avstår sitt arvode i egenskap av ordförande.

5 Ekonomisk rapport
Hans Björn lämnade en ekonomisk rapport som godkändes och lades till 
handlingarna.

6 Övriga rapporter
Bygdegårdsföreningen: Berit informerade om de evenemang som varit och 
att det föll ut bra. Stickcafét är välbesökt. Kvar under hösten är Kalle Bäck 
och Backluckeloppis.
Bäckalyckan: Hans informerade om att det ”tuffar på”. För närvarande är 
14 barn inskrivna.
Samkretsen: Rune meddelade att Samkretsen har delat ut sitt 
informationsblad till samtliga hushåll inom kretsen.
Fiskeklubben: Enligt Elving är det ganska lugnt. Ett fåtal fiskar fortfarande.
Handelshuset: Stellan meddelade att det nu finns glögg och älgörtdryck. De 
är och säljer bra på marknader.
Föreningen Boets Skola: Lena informerade om att föreningen har lite 
problem med ekonomin. Väntar besked om ett bidrag från kommunen. De 
söker ny hyresgäst till lägenheten. De arbetar på att få igång mer 
verksamhet. Det är nya priser för att hyra sporthallen. Vid all kommunikation 
med föreningen så är det ”Föreningen Boets Skola” som gäller.



Åsa Hedberg: Åsa informerade om att det varit en träff för entusiaster i 
plöjning med veterantraktorer som ägt rum vid Morliden. 
Christina: Christina rapporterade om att försäkringen som är tecknad för 
Klinten enbart gäller vid skadegörelse på fasta byggnader typ bryggor. Den 
gäller ej för personskador.
Julmarknadsgruppen: Berit informerade om att gruppen samlats och att 
planering inför julmarknaden är i full gång. Fick besked av Lena att det i år 
kostar 1500:- att vara i sporthallen.

7 Kopiator.
Fråga har uppkommit om ett inköp av en kopiator/skrivare.
Efter diskussion beslöts att Byalaget köper in en kopiator/skrivare som står till
förfogande för samtliga föreningar. Hur vi kommer att köpa in toner och 
papper skjuter vi på framtiden. Åsa köper in en kopiator/skrivare.

8 Hemsidan.
Therese har varit i kontakt med Christina och ställt frågan om det är något 
speciellt vi vill ha på hemsidan.
Det fanns ett förslag att kunna länka från hemsidan till bokningssidan av 
sporthallen.
 
9 Valberedning.
De vi har frågat om de kan vara med i valberedningen har tackat nej.
Åsa tar fram en medlemsförteckning. Hans skriver något till Byabladet om att 
vi söker medarbetare.

10 Medlemskort 
Hans Rydberg har tagit fram medlemskort för år 2021 och 2022 som 
godkändes.

11 Medlemsmöte. Bussen i fokus 
Efter diskussion beslöts att Christina och Hans kontaktar kommunen, 
Trehörna Byalag och Holavedens Gymnasium angående busslinjens 
nedläggning. Resultatet av detta ligger till grund för om vi ska kalla till 
stormöte/medlemsmöte i frågan.

12 Leader Folkungabygd
Lena bevakar Byalagets och Föreningen Boets skolas intessenni frågan.

13 Framtida projekt/ vår funktion
Det framkom på förra styrelsemötet att vägen från Boet till Stora Åby har 
stora behov av renovering. Petter kontaktar Vägverket och återkommer.
Vad Byalaget även i fortsättningen kommer att arbeta med att Klinten ska 
vara en bra badplats, vi ska ge ut Byabladet samt att vi ska ha en 
välkomstkommite som hälsar nya invånare välkomna.



13b Förslag till avtal.
Rune har fått i uppdrag av Föreningen Boets Skola att upprätta ett avtal 
mellan Byalaget och Föreningen Boets Skola gällande två rum som vi kan 
disponera samt ett antal bord. Förslaget lämnas till Föreningen Boets Skola.

13c Hyreskontrakt
Det finns ett gammalt hyresavtal mellan kommunen och Boets Byalag.
Rune kontaktar kommunen och återkommer.

14 Byabladet, manusstopp, utdelning
Nästa manusstopp fastställdes till den 16 januari och då beräknar vi att 
byabladet ska komma ut den 9 februari.

15   Klinten
Det har varit en städdag i Klinten. Då gick man igenom vad som behöver 
renoveras och förbättras. Vi väntar besked om ett extra bidrag för dessa 
åtgärder.

16 Inventarier – besök hos Elving
De inventarier som tillhörde Byalaget och som förvarats hos Elving 
auktionerades ut till styrelsens medlemmar. Kvar är röjsågen som kommer att
förvaras i Bygdegårdens förråd.

17 Övriga frågor
Det meddelades att den 29 november kommer vi att äta julbord.

Elving tog upp frågan om julbelysning i Boet. Vi var överens om att vi borde 
ha samma typ av julbelysning som Hästholmen och Trehörna. 
Christina kontaktar den tekniska chefen.

18 Nästa möte
Nästa möte fastställdes till den 15 november klockan 19.00.

19 Mötets avslutande
Då inget ytterligare förelåg tackade ordförande för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Justerat

Berit Evesjö Christina Bryntesson Åsa Hedberg
sekreterare ordförande ledamot


