
  
 

 MÖTESPROTOKOLL VÄSTRA BODARNE BYALAG 

 
Ärende: Månadsmöte Västra Bodarne Byalag 
 
Datum: 2012-02-06 hos Björn Dahlin 
 
Deltagare:  Göran Tigerhed  tf Ordförande    
 Björn Dahlin  
 Björn Jernström 
 Henrik Jonsson 
 Jenny Karlsson valberedning 
 Katarina Korsback valberedning 
  
---------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------------- 
 
AGENDA 
 
1. Mötet öppnas 
 
2. Dagordningens godkänns 
 
3. Val av sekreterare till dagens möte 
Camilla Nilsson 
 
4. Föregående mötets protokoll 
Anslagstavlor 
Åtgärd på fyra platser: 

1. SK Mjörns befintliga:  
Åtgärd: Använd den tillsammans med SK Mjörn, större behövs.  
Henrik Jonsson frågar SK Mjörn om det är ok. 
 

2. Stationen: 
Åtgärd: ny synligare anslagstavla direkt på huset.  
Björn Jernström kontaktar ägare för att få ok. 
 

3. Korsningen Trollsjövägen/Kyrkvägen 
Åtgärd: Ersätt ”sandlådeanslagen” men en riktig anslagstavla.  
Björn Jernström kontaktar vägföreningen för ok. 
 

4. Stora järnvägsövergången 
Åtgärd: Ny anslagstavla.  
Björn Jernström kontaktar vägföreningen för ok. 
 

Tillverkning och montering av anslagstavlor utföres av Göran Tigerhed och Björn Jernström 
 



  
 

Medlemsförteckning – med mailadresser 
Lämna till nästa styrelse 
 
Ekonomi 
Byalagets konton 

• Beslut föregående möte: Tenniskontot skall avveckals och slås ihop med Byalagets. 
Ett enda konto skall finnas fortsättningsvis. Ej utfört.  
Camilla Nilsson ombesörjer. 

 
• Beslut föregående möte: Öppna nytt konto och lägg 20 000:- på ett låst konto för 2-3% ränta 

och lägg resten rörligt/tillgängligt. 
Ej utfört. Camilla Nilsson anser att detta inte skall göras då föregående kassör gjort ett stort jobb 
med att rensa ut bland konton och renodla och förenkla hanteringen av Byalagets pengar. 
Vinsten det ger är för lite för att försvara kontot. Bifalles av övrig styrelse. 

 
Kredit ljuskopias kostnader 
Kredit på knappt 4000 ink moms (tryck + distribution) har ej erhållits från Jordnära (ljuskopia och sdr). 
Oklarheter verkar ha uppstått angående kreditens utbetalning. Kvittning mot andra kommande 
kostnader skall ej ske, denna post skall komma med kredit till Byalaget. Kommande kostnader skall 
faktureras som vanligt när de uppstår. Göran Tigerhed ombesörjer krediten.  
 
Förtydligande hyra Bastun 
Medlemmar: Lånar bastun kostnadsfritt. Lämnar 100:- i pant till den person de lånar 

nyckel av. 
Icke medlemmar: Betalar 150:- för att få låna bastun. Dessa pengar används till att göra dem 

till medlemmar i Byalaget  
 
5. Ekonomi 
Avrapportering från kassör: 

• 5000:- är felaktigt inbetalt på vårt konto (vägföreningens) och skall betalas tillbaka. 
• Kostnadstäckning för simskolan har erhållits från kommunen. Simskolan gick +/- 0. 
• Ersättning för ”historien med ljuskopia” har inte inkommit.  Föregående protokoll: 

Knappt 4000 ink moms (tryck + distribution) kommer vi få tillbaka från Jordnära (ljuskopia och 
sdr). Kredit kommer, Göran Tigerhed ombesörjer.  

Övrigt: 
Finansieras Tennisens nyttjande? 
Frågan kvarstår till nästa styrelse. 
 
7. Verksamhetsberättelse  
Björn Dahlin har skrivit ett förslag. 
Bra! Acceptareas med följande förtydligande: Byalaget uppmanade via anslagstavlor att gå på 
informationsmötet om översiktsplanen.  
 
 
 



  
 

8. Nya styrelsemedlemmar 
Stadgar säger: 
5 ledamöter 

1. Anders Lindquist, Ordförande, redan slutat  
2. Göran Tigerhed, tf Ordförande, kvar som ledamot i första hand 
3. Camilla, kvar som kassör 
4. Anders Johansson, Sekreterare, redan slutat 
5. Pia Carlsson Henderson, fortsätter ej 

 
3 suppleanter 

1. Björn Jernström vill vara kvar 
2. Björn Dahlin vill vara kvar, vill sköta kommunkontakter 
3. Henrik Jonsson sitter gladeligen kvar på ett år 

 
Slutsats:  
Vi behöver in tre nya namn (Anders, Anders och Pia fortsätter ej).  

1. Sara Friberg på Grå Fias väg har tackade ja då Camilla frågade.  
2. Li Folkesson skall även tillfrågas av valberedningen. Björn Jernström har varit i kontakt med 

henne.  
3. Kvarvarande medlemmar har önskemål om att Nina Allard tillfrågas igen om ordförandeposten. 

 
Kommer vi på något namn så maila: katarina.korsback@astrazeneca.com 
  
8. Årsstämma 
Flyttas till 25/3 16:00 
Camilla bokar skola samt gör gör anslag som skall finnas på 
 Anslagstavlor 
 Facebook 
 Hemsidan 

 
Printas och plastas av Henrik när det är klart. 
  
9. Övrigt 
Nämnden kultur och fritid har enligt Björn Dahlin under dagen fattat beslut om att överta ansvaret för 
bryggorna i Bergsjödal. Ännu ej fastställt från och med när det kommer att gälla. 
 
10. Nästa möte 
Inget behövs före årsstämma. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Camilla Nilsson 


	Datum: 2012-02-06 hos Björn Dahlin

