
  
 

 MÖTESPROTOKOLL VÄSTRA BODARNE BYALAG 

 
Ärende: Styrelsemöte 
 
Datum/plats: 2012-05-13 Bastun 
 
Närvarande:  Camilla Nilsson     
 Sara Friberg 
 Tobias Andersson 
 Mona Tulokas Carlsson 
 Björn Dahlin  
   
  
---------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Camilla mailar anteckningar från tidigare möten. 

  
2. Städdagen: 

Stor uppslutning, glad stämning, lyckat. 
  
Föräldraförening med nästa år? Vägföreningen? Inkludera rengöring av vägmärken el. dyl? 
Bra med container. Nästa år behövs en anordning för att köra upp skottkärror. Lista på saker att åtgärda 
i och kring bastun ska ingå i städdagen. 
  
3. Valborg: 

Stor uppslutning  
Brasan omhändertogs bra och allt ris togs omhand. 

 

4. Simskolan: 

Byalaget annonserar på Facebook, hemsida samt anslagstavlor. (Tobias). 
Byalaget ansvarar för utsmyckning av stranden (Jernström) samt grillmöjligheter på avslutningen 
(Tobias).  
Övrigt sköts av ASLS. Minst 10 barn, 5 år och uppåt. 
  
5. Midsommar: 

”Körschema” (Camilla uppdaterar med ansvarig) 
Slå större yta gräs. 
Fler behövs för att kratta. Sms skickas till byalaget när gräset är slaget. 
Försöka få till längre tid för dans  
Blommor och björkris behöver plockas dagen innan. Camilla samordnar. 

 
 

  



  
 

6. Byavandring: 

Bokat 10/8 kl 15. Samling vid Friluftsskolan 
Annonsering på tavlor (Camilla) 
Annonsering i A-kuriren (Mona) 
Tipsa kommunen/turistbyrån? (Mona) 
  
7. Sandslottstävling: 

17/8 kl 14 
Priser (Sara) 
Regler (Sara) 
Tävlingsledning (Sara förbereder, deltar om det går) 
  
8. Bastun: 

Dammsugare bör köpas in (Dahlin) 
Skåpröjning (Tobias o Camilla) 
Glödlampor och proppar köps in (Dahlin) 
Regler för nyckeln skrivs på nyckelknippan (Camilla) 
Instruktion för basturegler, rådgör med Anne-Lie (Sara) 
Fast grillgaller till grillen (Jonathan Hallgren undersöker) 
  
9. Utskick: 

Li och Jernström jobbar vidare med detta och meddelar när de behöver hjälp. 
Bättre utdelningskarta för uppdelning inom styrelsen (Dahlin) 
Bör komma ut före 1/6 
Printning: Ljuskopia 
Skall innehålla: 

1) BG-talong för inbetalning av medlemsavgift 
2) Datum/tid/samlingsplats för kommande aktiviteter 
3) Midsommar i samarbete med Missionskykran 22/6 Friluftsskolans fotbollsplan 11:00 

klädning stång, 14:00 firande 
4) Byavandring 10/8 kl 15. Samling vid Friluftsskolan 
5) Sandslottstävling 17/8 kl 14 Bersjödal 

  
  
10. Bör Byalaget köpa in en ljudanläggning som kan användas vid byns aktiviteter?  

Kanske tillsammans med Föräldraföreningen? Tobias undersöker. 
  
11. FÖP: 

Utskicket uppskattat 
Många som deltog i mötet 
Vägföreningen vill ha ytterligare diskussion enbart om frågan ”korsning över järnvägen” då den frågan 
annars lätt försvinner i de stora diskussionerna men kommer att påverka byn mycket. Henrik Olsson 
driver detta vidare och kontaktar Byalaget igen.  
  



  
 

12. Paddling i samarbete med Friluftsfrämjandet: 

Flyttas till hösten (Sara) 
Långfärdsskridsko-aktivitet undersöks inför vintern.(Sara) 
  
13. Tennisskola: 

Flyttas på framtiden (Tobias) 
  
14. Jollen: 

Camilla kollar med Ove Müller  
  
15. Nästa möte: 

5/6 kl 19, bastun. Tobias fixar fikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla Nilsson                                                                   Sara Friberg 
Ordförande Mötessekreterare 
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