
  
 

MÖTESPROTOKOLL VÄSTRA BODARNE BYALAG 

 
Ärende: Månadsmöte Västra Bodarne Byalag 
 
Datum: 2011-11-20 hos Björn Dahlin 
 
Deltagare:  Göran Tigerhed    
 Björn Dahlin 
 Björn Jernström 
 Henrik Jonsson 
  
------------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------------- 
 
AGENDA 
 
1. Mötets öppnande 
 
2. Dagordningen s godkännande 
 
3. Val av sekreterare till dagen s möte 
Camilla Nilsson 
 
4. Val av justerare 
Justerar inte längre protokollen. 
 
5. Föregående mötets protokoll 
 
6. Ekonomi 
Knappt 4000 ink moms (tryck + distribution) kommer vi få tillbaka från Jordnära (ljuskopia och sdr). 
Kredit kommer, Göran Tigerhed ombesörjer.  
 
Vid årsmötet kommer vi att ha ca 40 000 kr i kassan. 
 
Status ekonomi - kommentarer från kassören Camilla: 

• 249 hushåll har betalat in i år hittills. Det är: 
o 27 fler än föregående år 
o ca 150 som inte betalat (om man räknar med att VB har ca 400 hushåll) 

 
• Det kommer inte hända så mycket mer med ekonomin i år som jag ser det. Det som 

kommer att ske är att vi får in några tusen till som täckning av simskolan som ännu inte 
är ”clearad” med kommunen. Det ligger på mig att avsluta den punkten. 

• I år har vi använt mer pengar än vi fått in. 
Inte så konstigt – upprustning av bastun har fortsatt. Ändå ingen fara med ekonomin 
som jag ser det. 

Tenniskontot skall avveckals och slås ihop med Byalagets. 
Ett enda konto skall finnas fortsättningsvis. 
 
Förslag: Lägg 20 000:- på ett låst konto för 2-3% ränta och lägg resten rörligt/tillgängligt. 
Beslut: Gör så om vi har 2-3 uttag per år. 



  
 

 
Tidigare beslut: 100:- avgift för de som ej är medlemmar.  
 
7. Adjungerade styrelsemedlemmar 
Ordföranden Anders Lindqvist har avsagt sig sitt uppdrag. 
Sekreterare Anders har avsagt sig sitt uppdrag. 
Vi har idag tre ordniarie i styrelsen: Pia, Göran Tigerhed och Camilla.  
Till årsmötet gör vi ingen skillnad.  
Till årsmötet: Ge förslag till Valberedningen som vore lämpliga. Tre medlemmar till behövs.  
 
8. Verksamhetsberättelse 
Björn Dahlin tar fram ett förslag som gås igenom på mötet inför årsmötet. 
 
9. Års stämma 
Tid: 2012-02-26 kl 16:00  
Plats:  Skolan – Camilla Nilsson bokar matsalen ostädat 
Dragplåster:  Anders Zachrisson pratar om gamla Västra Bodarna? Björn Dahlin kollar. 
 
10. Övrigt 
Anslagstavlor 
Inventering och upprustning 
Skolan 
Missionskyrkan 
Bastun 
Stationen – felplacerad…  
Korsningen Trollsjövägen – Kyrkvägen - sandlåda 
Kan vi använda SK Mjörns?? Henrik Jonsson kontaktar SK Mjörn för att vi skall kunna använda deras? 
 
Framtiden: 
Göran Tigerhed och Björn Dahlin inventerarar och tar fram förslag på var det skall finnas samt vilka som 
behövs rustas upp. 
 
Mötet på Sveagatan om den Fördjupade Översiktsplanen 
Påkallat av Björn Dahren.  
Arrendeföreningen och Björn Dahren ville veta vad som händer i processen. 
Kontaktade Henrik Jonsson i Byalaget och frågade om inte Byalaget ville vara med. 
Sture Holm lämnade de märkliga lapparna i lådorna. 
Mötet fungerade väldigt väl enligt Dahlin, Henrik och Tigerhed som var med på mötet. 
Fungerade som en ”steam off”.  
Göteborgs kommun får agera som de gör enligt Dahlin. 
 
Medlemsförteckning – med mailadresser 
Ta fram förteckning på samtliga invånare i Västra Bodarna. 

• Göran Tigerhed tar fram lista från posten 
• Björn Jernström letar reda på mailadresser 
• Skall sedan läggas in en programvara som Björn Dahlin har. Björn J och D fixar.  

 
Tomte i skogen runt Lucia 
Pias uppgift. Göran har pratat med Pia som meddelat att hon jobbar med det och att Tomte kommer 
finnas på Lucia. 
 



  
 

Facebook-grupp startas för Byalaget  
Namn:  Västra Bodarnes Byalag 
Syfte:  Att informera invånare om vad som sker i byn, t ex sådant som vi annonserar om på 

anslagstavlorna 
Rätt att lägga ut meddelanden: Styrelsen 
 
Följande i styrelsen har Facebook idag:  
Camilla Nilsson 
Henrik Jonsson 
Björn Jernström 
Björn Dahlin 
Pia Hendsersen-Karlsson 
 
 
11. Nästa möte 
Hemma hos Henrik Jonsson 
Söndag 15/1 kl 18:00. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Camilla Nilsson 


	Datum: 2011-11-20 hos Björn Dahlin

