Protokoll fört vid styrelsemöte med Boets Byalag 2022-01-10
Närvarande: Christina Bryntesson, Åsa Hedberg,
Petter GustavssonFredriksson, Rune Sandberg Samkretsen,
Elving Utter Fiskeklubben,
Arne Gustavsson Handelshuset och Berit Evesjö Bygdegårdsföreningen.
Ej närvarande: Therese Arvestrand, Hans Björn Bäckalyckan,
Föreningen Boets Skola och LRF.
1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2 Godkännande av dagordningen
Efter tilläggen 5a Donationsfonden och 6a Möbler från Klinten, godkändes
dagordningen.
3 Val av protokolljusterare
Elving Utter valdes att justera protokollet samt vara fikaansvarig till nästa
möte.
4 Föregående protokoll
Vi lade till Elving Utter under punkt 12a, dvs. att Elving ingår i arbetsgruppen i
Klinten. I övrigt godkändesprotokollet och lades till handlingarna.
5 Ekonomisk rapport
Vi gick igenom den ekonomiska rapporten vi fått av Hans. Vi hade några
frågor som vi tar upp på nästa möte.
Har det inkommit några swishintäkter till Klinten?
Försäkringen till Klinten?
Bankkostnad 999:-. Byta Bank?
I övrigt godkändes rapporten.
5a Donationsfonden
En ansökan har inkommit till donationsfonden.
Vi beslöt att donera 1500:- till Föreningen Boets Skola.
6 Övriga rapporter
Arne Gustavsson Handelshuset – Man sålde slut på glöggen väldig tidigt så
nu är det lugnt. Väntar på våren och nästa säsong,
Elving Utter Fiskekubben – Klubben har haft årsmöte. Inför nästa säsong
planerar de att göra nya bryggor. Man har sålt många fiskekort och hyrt ut
kräftburar.
Rune Sandberg Samkretsen – Det nya fösamlingsbladet är utdelat.

6
Övriga rapporter forts.
Christina Bryntesson – Vi har inte fått svar från kommunen på vår ansökan
om ett högre bidrag till Klinten. Det har varit ett intressant program på radio –
Klotet – som belyste gruvan i Kärr. Det har även varit en debattartikel i DN.
Åsa Hedberg – Det har varit organiserade vildsvinsjakter.
Berit Evesjö Bydegårdsföreningen – Tyvärr är ”Skogsdagen” inställd pga
Corona. I övrigt ska vi försöka genomföra planerat program.
6a Möbler från Klinten.
Rune har varit intresserad att köpa de möbler som stod i lilla huset vid
Klinten.
Vi beslöt att skänka möblerna till Rune.
7 Valberedning
Vi har inte lyckats få fram en valberedning.
8 Årsmöte
Vi beslöt att ha årsmötet i Klöverdala måndagen den 14 mars.
Vi diskuterade en eventuell sammanslagning av Byalaget och
Bygdegårdsföreningen. Christina kontaktar Bibbi för att ev kunna presentera
något på årsmötet. Berit och Arne tar upp förslaget på nästa styrelsemöte
med Bygdegårdsföreningen.
9 Gruvan
Vi diskuterade det nya angående den eventuella gruvan i Norra Kärr. Vi var
överens om att Gruvgruppen, Therese Arvestrand, Mona Lilja och
Solveig Granath borde ta kontakt med kommunen. Vi vill veta vad kommunen
gör/tänker. Berit och Arne informerar Solveig och Mona på nästa styrelsemöte
med Bygdegårdsföreningen.
10 Hemsidan
Hemsidan släpar efter.
Christina skickar skrivelsen, om hur det kan bli om/när bussen läggs ner, till
Therese för att sätta in den på hemsidan.
11 Byabladet
Christina skickar till Therese det som ska in i Byabladet dvs : Skrivelsen om
bussen, Tacka Handelshuset för julgranen, Pusha medlemmar att betala sin
avgift samt redovisa donationsfonden.
Vi ska prova att ha tre utdelningar på våren samt två på hösten.
Nästa Byablad: Deadline 13 mars utdelning den 6 april
Deadline 15 maj, utdelning den 8 juni.

12 Klinten
Rune informerade om vilka som sköter Klinten under våren. Han har gjort en
skylt som ska sättas upp vid grillplatsen där man uppmanas att swisha ett
bidrag för skötseln av Klinten.
Vi vet fortfarande inte vem/vilka som plogar planen samt isen.
13 Övriga frågor
Vi diskuterade kopiatorn/skrivaren som står i sammanträdesrummet. Vi
avvaktar vårt inköp intill vi har utrett vem som äger den.
Lena Silfvers skrivelse ”Vem gör vad” ska med i Byabladet.
14 Nästa möte
Nästa möte fastställdes till den 7 februari kl 18.30 i Bygdegården
15 Mötets avslutande
Då inget ytterligare förelåg tackade ordföranden för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.
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