
Protokoll för styrelsemöte i Västra Bodarne Byalag 2010-05-03 
 
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 Frågor från förra mötet 
a) Gillis 

Björn J har talat med Gillis Karlsson och det visade sig att han håller på och 
förbereder ett föredrag om byn för SK Mjörn tillsammans med några andra 
personer. Gillis kommer gärna på årsstämman nästa vår och berättar om Västra 
Bodarne på 40- och 50-talen. 
 

b) Tennisen 
Pia har talat med Anders Kjällström som tycker att ett nytt nät behöver köpas in till 
tennisplanen. Detta kostar runt 2000 kronor. Pia kommer att ordna med inköp. 
 
Björn D berättar att Henrik Ohlsson kommer att be en asfaltsfirma som ändå ska hit 
till byn att lämna en prisuppgift på ny beläggning på tennisplanen. Pia har varit i 
kontakt med en annan firma. Men asfalten ser än så länge ut att vara i gott skick. 
 
Vi har fått in betalning från nio personer och Pia har lämnat ut lösenordet till dem. 
Än så länge har ingen klagat på det nya bokningssystemet. Björn J kommer att titta 
efter nyckeln till skåpet vid tennisplanen så att Pia kan sätta upp information där. 
Pia kommer också att skicka ut information till dem som inte bor i byn. 
 
Nya bänkar kostar 1000 kronor per bänk (som rymmer fyra personer). Björn J 
föreslår att vi kan be Henrik Ohlsson lyfta upp och fixa till de gamla plintarna och 
att Björn sedan gör bänkar själv av brädor, mot arvode. 
 

c) Simskolan 
Björn J har talat med Josefin Jorlöv som hållit i simskolan med sin syster. Hon 
kommer i år att hålla i den tillsammans med en annan person under veckorna 28 – 
30. Inskrivning sker 11 juli 15.00. Björn kommer att hålla i kontakten med 
simlärarna även framöver. 
 
Lektionerna blir måndag – fredag 13.00, eventuellt i två grupper. Nina fixar anslag 
om simskolan och Björn J plastar in och sätter upp. Göran ansvarar för blommor 
och dykgodis vid avslutningen. 
 
Annica har kollat vad som gäller för arbetsgivaravgiften. Idrottsföreningar är 
befriade från arbetsgivaravgift, men inte vi. Björn D föreslår att vi låter SK Mjörn 



stå som arrangör för simskolan. Men vi får å andra sidan bidrag från kommunen 
som täcker en stor del (hur stor?) av kostnaden. Förra året gick vi back ungefär en 
tusenlapp (straffavgiften borträknad). En lösning är att höja priset till 400 kronor, 
och 500 kronor för icke medlemmar. Björn J ska kolla vad andra simskolor kostar. 
 

d) Arvodering av Björn J 
Björn föreslår att han arvoderas med 140 kr/h för strandstädningen och 180 kr/h för 
gräsklippning. Detta skulle innebära en kostnad på runt 4000 kronor per år för 
Byalaget vilket vi tycker är fullt rimligt. Eftersom Björn har F-skattesedel behöver 
vi inte betala arbetsgivaravgift. Björn kommer själv att skriva en 
befattningsbeskrivning och ett kostnadsunderlag. 
 
Björn D kommer att träffa förvaltningschefen för kultur och fritid för att tala om 
ansvaret för bastun, och han kommer då att undersöka möjligheten att få bidrag för 
kostnaderna. 
 

e) Grillplats 
Björn J har kollat priser och en murad grillplats med galler kostar runt 5000 kronor. 
Vi är tveksamma till om behovet är så stort och beslutar att avvakta. 
 

f) Glassförsäljning 
Pia har talat med Anders Beronius, tränare i SK Mjörn. Han tror inte att det finns 
intresse för att sälja glass vid Bergsjödal. Pia ska kontakta föreningens ordförande 
Jaconelli, men om inget intresse finns så struntar vi i det hela. 
 

g) Naturstig 
Skolan vill gärna att vi fixar en naturstig. Björn D föreslår att vi kan ordna med 
stolpar etcetera om skolan ordnar innehållet. Bodil är en naturkunnig lärare på 
skolan som kanske kan hjälpa till. Björn J kollar vidare. 

 
§3 Ekonomi 

Kontot på Länsförsäkringar är avslutat och Pia har fått tittbehörighet på banken. Vi har 
nu 216 medlemmar. 
 

§4 Bastun  
a) Offert på ombyggnad 

Björn J ska kolla upp kostnaden på dörr, fönster, låsbyte med mera. Vi skrapar och 
målar själva. Annica föreslår att vi städar bastun så snart som möjligt. Vi beslutar 
att Björn J grovsanerar (mot arvode) och att han återkommer när han vill ha hjälp 
med städning. 
 

b) Kommunkontakt 
Björn D träffar kommunen snart och ska försöka få dem att ta på sig kostnaderna 
för restaureringen.  



 
c) Dagbyte 

Torbjörn Gard har klagat över dagbytet och att endast styrelsen ska ha nycklar till 
bastun. Frågan är om damerna använder bastun? Vi tror att de kommer att göra det 
efter renoveringen i alla fall. Ett bokningssystem à la tennisplanen känns inte 
aktuellt, men nästa år kan vi byta dagar igen om vi vill. Vi håller fast vid att nycklar 
inte kan finnas ute hos vem som helst, utan bara hos styrelsen. 
 

d) Dryck 
Björn D föreslår att vi ställer öl i kylen och ställer dit en kassalåda så att folk kan 
köpa. 

 
§5 Bryggiläggning 
 Nina gör anslag om bryggiläggningen 15 maj 10.00. Vi uppmanar folk att ta med 

matsäck. Grillen tänds och Nina fixar ved. 
 
§6 Kontakt och information 
 Pia föreslår att vi samlar in emailadresser till alla medlemmar så att vi kan skicka ut 

information. Björn D föreslår att vi låter några ungdomar ringa alla. Han frågar sin 
dotter Agnes. 

 
§7 Nästa möte 
 Nästa möte blir 14 juni 19.00 hos Göran om han kan. Annars träffas vi hos Annica. 
 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
Ingrid Lindquist 


