
  
 

 
 MÖTESPROTOKOLL VÄSTRA BODARNE BYALAG 
 
Ärende: Styrelsemöte 
 
Datum/plats: 2014-04-23 Hemma hos Björn D 
 
Närvarande:  Mona Tulokas Carlsson 
 Sara Friberg 
 Tobias Andersson 
 Björn Dahlin 
 Camilla Nilsson 
 Li Folkeson 
   
   
  
---------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------------- 
PROTOKOLL 

 
1. Föregående styrelsemötesprotokoll 

a. Kontakt med kommunen gällande ett anslag i deras regi. Styrelsen väljer att inte 
driva denna fråga vidare i nuläget. 

b. Vi har fått frågor om nya bryggor och förtydligar att detta inte är en fråga som drivs 
av oss utan av Göran Tigerhed. Vi har enbart gjort reklam, precis som vi gör 
kring allt vi får veta som händer i byn. 

c. Basturegler klara och uppsatta 
d. Glaset i dörren på bastun byts i samband med städdagen 

 
2. Genomgång av årsmötesprotokollet 

a. Byalaget kommer att verka för att hitta en ny valberedning. 
b. Styrelsen driver frågan om utegym vidare.  

b.i. Samtliga frågor kring utegymmet kommer att drivas i en separat 
arbetsgrupp. 

b.ii. Vi letar nu kandidater till arbetsgruppen och har fått några bra kandidater 
(heja er!)  

b.iii. Arbetsgruppen kommer inte att driva frågan gemensamt med andra 
föreningar, men samråd kommer att hållas med vägföreningen i just 
placeringsfrågan. 

b.iv. Arbetsgruppen tar fram ett förslag om en modell för bygge som sedan 
beslutas av byalagets styrelse 

b.v. Styrelsen, via främst Björn D, kommer att driva frågan gentemot 
kommunen 

b.vi. Målet är att kommunen ska ta ansvar för utegymmet och dess byggande. 
Initiativ och förslag – själva frågan – drivs av arbetsgruppen. Frågan 
måste drivas utifrån kommunens principer och premisser så att vi ger så 
stora möjlighet som möjligt för kommunen att driva igenom byggandet. 



  
 

b.vii. Byalagets roll i detta är att vara rådgivande och bidra med vår erfarenhet 
av att driva saker för hela byns räkning. 

b.viii. Ett första arbetsmöte bokas in 21/5 kl 19.30 hor Tobias.  
 

3. Övriga frågor: 
a. Byalaget diskuterar huruvida vi ska driva frågan om att bygga en hundrastgård i 

byn. Styrelsen röstar enhälligt nej till detta. 
 

4. Konstituerande möte: 
a. Kassör: Li 
b. Sekretare: Sara 

 
5. Kommande möten: 

a. 21/5 kl 1930 hos Tobias 
b. 16/6 kl 1930 i bastun. Camilla bokar, Li ordnar fika. 
c. 20/8 kl 1930 i bastun. Camilla bokar, Sara ordnar fika. 
d. 8/10 kl 1930 hos Mona 
e. 3/12 kl 1930 hos Camilla 
f. 21/1 kl 1930 hos Sara 

 
6. Bokade aktiviteter: 

a. Reflexvandring 16/11 kl 17 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ärende Datum Bollen hos Beskrivning/Status 
Flotten 2014-01-13 Tobias Upprustning före iläggning. Våraktivitet. 
Ytskikt till 
betong-bryggan 

2013-11-01 Björn D Betongbryggan är inte skön att gå på. Kan kommunen bistå 
med bättre ytskikt? 

Anslutningen 
betong/trä-
bryggor 

2013-11-01 Björn D Betongbryggans anslutning med träbryggan är inte optimal. 
Kan kommunen göra något bättre? 

Anslagstavla 2013-01-01 Camilla Sätt upp en vid korsningen Trollsjövägen/kyrkvägen 
Prova på Kajak 2014-04-23 Sara Plats: Bergsjödal. I regi av Friluftsfrämjandet. 
Lapp styrelsens 
kontaktuppgifter 

2014-04-23 Li Uppdatera med aktuella kontaktuppgifter. Anslagstavlor: 
Bergsjödal, tågstationen, fotbollsplan, missionskyrkan, vid 
skolan, stolpen backen upp vid bommarna 

Sand till 
stranden? 

2014-04-23 Tobias Kan vi få påfyllning? Kolla med kommunen. 

 
 
 
 


