
Protokoll fört vid styrelsemöte med Boets Byalag 2022-02-07

Närvarande: Christina Bryntesson, Elving Utter, Lena Silfver, 
Lars Samuelsson, Petter FredrikssonWigren, Åsa Hedberg och Berit Evesjö.
Hans Björn medverkade per telefon från punkt 5.

Ej Närvarande: Therese Arvestrand och Per Gomér LRF.

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordningen
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

3 Val av protokolljusterare
Lena valdes till att justera protokollet.

4 Föregående protokoll
Protokollet har skickats ut för kommentarer. Lästes upp punktvis. Protokollet 
godkändes och lades till handlingarna

5 Ekonomisk rapport
Rapporten har skickats ut. Hans svarade på frågor. Rapporten godkändes.

6 Övriga rapporter
Lena – Föreningen Boets Skola – Hemsidan är snart klar. Adressen är 
www.boetsskola.se och är kopplad till Facebook. Föreningen har 7 – 8 olika 
aktiviteter igång. Lägenheten är uthyrd. Man har fått bidrag från kommunen 
för år 2021 och 2022. Ekonomin är ansträngd. 
Årsmötet är planerat till den 20 mars kl 16.00.

Berit – Bygdegårdsföreningen – Vi har stickcafé varannan onsdag. 
Den 9 februari är det sopplunch. Teater den 20 februari och årsmöte 
den 27 mars. Allt går att läsa i kommande byablad.

Christina – Brevlådan är det ingen som tömmer. Berit tog på sig att tömma 
lådan fram till årsmötet. 
Christina informerade om Leader Folkungabygd. Vi kom överens om att 
nominera Lena Silfver, och att var och en skulle skicka in en nominering.

Rune – Samkretsen – Man diskuterar en sammanslagning av församlingarna.

Hans – Bäckalyckan – Bäckalyckan firar 25 års jubileum. För närvarande är 
det 16 barn. Önskemålet är fler.

Övriga ledamöter och representanter hade inget att rapportera.

http://www.boetsskola.se/


7 Valberedning
Enär vi inte har fått fram en valberedning för styrelsen agera valberedning på 
årsmötet.

8 Årsmöte
Årsmötet är planerat till den 14 mars kl 19.00 i Klöverdala missionshus. 
Mia Andersson kommer att leverera all förtäring.
Två ledamöter i styrelsen har ett (1) år kvar. En ledamot har accepterat att 
stanna kvar. För närvarande har vi två personer som är intresserade att bli 
valda som nya ledamöter.
Revisorerna ska tillfrågas om de sittr kvar.
Olika förslag diskuterades vem som kan tänkas leda årsmötet.
Åsa och Christina kontaktar de föreslagna. 

9 Ev sammanslagning av två föreningar
Christina har haft kontakt med Bibbi Andersson, ordförande i 
Bygdegårdsföreningen. Samtalet ledde till att vi fortsätter att arbeta för en 
sammanslagning av Byalaget och Bygdegårdsföreningen.
Av de närvarande på mötet var åtta (8) stycken positiva till 
sammanslagningen men en var tveksam.
Den 28 februari kl 19,00 i Bygdegården, träffas ledamöterna i Byalaget och 
Bygdegårdsföreningen för fortsatta samtal. Camilla Linusson, Hästholmens 
Byalag, är inbjuden till mötet.

10 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Den föreslagna verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen har efter 
några justeringar godkänts.

11 Hemsidan
Hemsidan släpar efter.

12 Byabladet
Nästa deadline för byabladet är den 13 mars och utdelning vecka 14,
Lars tog upp att vi i protokoll från september, skulle ha haft ett inlägg i 
byabladet om att man kunde komma med förslag till Byalaget vad vi ska 
arbeta med. Vi konstaterade att ”vi” missat det. 



13 Klinten
Ödeshögs kommun har beviljat Byalaget ett ökat bidrag för skötsel av 
bad- och grillplatsen Klinten. Det årliga bidraget är numera 15.000:-/år.
Rune presenterade ett förslag om att köpa in två (2) nya bänkar. Förslaget 
godkändes. Rune inhandlar bänkarna.
Rune kontaktar Häraldsallmänningen för att vi ska kunna ta hand om 
vindfällor av tall för att användas som ”stopp” vid parkeringen.
Björken som föll över infarten är bortförd.
Arbetsschemat för våren är fastställt.
Elving tog upp att det är några bräder på flotten som är dåliga. Bör fixas innan
isen går upp.

14 Besök av Centerpartiet
Christina informerade om att en Lisbeth Antonsson, Centerpartiet, vill komma 
och diskutera ödehus. Vi beslöt att några från styrelsen och Solveig Granath, 
Bygdegårdsföreningen, träffas den 7 mars kl 19,00 hos Christina.

15 Bygdepengen
Vi har fått en skrivelse från Hästholmens- och Rök-Svanshals Byalag om att 
begära en höjning av Bygdepengen. 
Samtliga var positiva till skrivelsen. Christina meddelar de två Byalagen att vi 
är med.

16 Kopiator/skrivare
Åsa köper in en laserskrivare.

17 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

18 Nästa möte
Nästa möte är årsmötet den 14 mars kl 19.00 i Klöverdala.

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

Vid protokollet Justerat

Berit Evesjö Christina Bryntesson Lena Silfver
sekreterare ordförande FBS


