
Protokoll för styrelsemöte i Västra Bodarne Byalag 2010-03-22 
 
Närvarande: Nina Allard, Annica Nordmark, Björn Dahlin, Pia Carlsson Hendersson, Björn 
Jernström och Ingrid Lindquist 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Nina Allard hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

§2 Val av sekreterare för framtida möten 
Ingrid Lindquist väljs som sekreterare för styrelsens möten det kommande året. 
 

§3 Val av justerare 
Beslutas att inte utse särskilda justerare utan att protokoll från våra möten skall 
cirkuleras och att eventuella invändningar skall tillställas Ingrid inom en vecka från 
utskick. 
 

§4 Genomgång och godkännande av renskrivna stadgar 
Nina Allard har skrivit rent byalagets stadgar digitalt och vi går igenom och godkänner 
dessa. 
 

§5 Genomgång av verksamheten 2010 

 Byavandring ska genomföras som vanligt. Björn D kontaktar Anders Zachrisson. 

 Björn J kontaktar Gillis Karlsson och frågar om han kan berätta om livet i byn på 
40- och 50-talen i anslutning till nästa årsstämma. Kanske vill Anders Zachrisson 
vara med då också? 

 Nina kollar om föräldraföreningen har några planer för firandet av 
valborgsmässoafton. Björn J kollar med Anders Zachrisson hur det har brukat gå 
till och om han kan ställa upp med och låta oss vara på hans äng. 

 Ingrid skriver ett nytt informationsblad att skicka till alla i byn samt till 
tennisspelare som bor utanför byn. Det ska innehålla: 

o Kalendarium för året 
o Nyheter för tennissektionen: bokningssystemet, Pias kontaktuppgifter 

och nytt pris (250 kr) för dem som inte är medlemmar i byalaget. 
o Påminnelse om medlemsavgift och det nya bankgironumret. 
o Firande av valborg 
o Information om nya bastutider: damer badar nu bastu på fredagar, herrar 

på torsdagar. Vidare beslutas att vi skall byta lås och se till att styrelsens 
medlemmar och inga andra har nycklar till bastun. Björn J kollar 
kostnader för detta. 

o Bryggiläggning 15 maj 
o Simskola vecka 28-30 
o Byavandring 
o Bryggupptagning preliminärt 2 oktober 



 Bastun ska röjas och målas, golvet ska slipas och lackas och förvaring ska ordnas. 
Eventuellt vill vi ta upp en ny dörr eller lucka som kan användas vid försäljning. Vi 
avvaktar dock med beslut om det, eftersom vi är rädda att en sådan dörr kan störa 
folk som har det skönt på trädäcket. 

 Pia kollar med Mikael Stark om SK Mjörn är intresserade av att hålla i försäljning 
av t ex glass och dricka vid Bergsjödal. 

 Björn J tar fram uppgifter på vad ännu en grillplats vid Bergsjödal skulle kosta. 

 Björn J pratar med rektor Anita Björnum om Naturstigen. Vi tänker oss dock att 
detta får vänta till 2011. 

 På årsstämman fick vi ett förslag om att Byalaget skulle besöka alla nyinflyttade. 
Vi tycker att det låter trevligt men är tveksamma till arbetsinsatsen det skulle 
innebära. Björn J kollar i alla fall med mäklare om vi kan få information om vilka 
som flyttar in. Vägföreningen får också denna information. 

 Björn D har koll på vad som händer med Mossbergska ängarna. 
 

 
§6 Hanteringen av Byalagets dokument 
 Nina har kontakt med Martin Forser om hemsidan. Vi vill ha byalagets stadgar, 

kalendarium och protokoll på sidan, samt en bild av oss i styrelsen. Vi beslutar att ta en 
bild vid nästa möte.  
 
 

§7 Övriga frågor 
 Ekonomi 

 Tennissektionens tillgångar ingår nu i Byalagets. Pia kommer att undersöka vilken 
kostnad som kan bli aktuell för restaureringen av planen. 

 Byalaget har nu ungefär 90 000 kronor varav 65 000 härrör från tennisföreningen.  

 Hittills i år har 170 medlemmar betalat avgift. 

 Annica kommer att avsluta kontantkassan och kontona på Länsförsäkringar. 

 Björn D kollar om det finns någon möjlighet att få pengar från kommunen för 
renoveringen av bastun. 

 Behöver vi verkligen betala skatt och arbetsgivaravgifter för simskolelärarna? Inte 
om de tjänar mindre än 0,5 basbelopp var! Annica kollar detta. 

 Björn J kollar upp vad det kan kosta att fixa bänkarna på tennisplanen. 

 Pia kollar vad ett nytt nät kostar. 

 Björn J kollar kostnaden för material till bastun. 

 Björn J vill inte längre själv ta hela ansvaret för städningen av badplatsen 
Bergsjödal. Kan vi arvodera honom? Björn räknar på hur mycket tid som går åt och 
undersöker om någon vill hjälpa honom samt återkommer med förslag till vilken 
ersättning han vill ha. 

 
§8 Nästa möte 
 Nästa möte blir hos Pia den 3 maj 19.00 


