
Protokoll fo r Vä strä Bodärne Byäläg 

Ärende:     Styrelsemöte 

När:    2014-05-21 

Var:     Hos Camilla 

Närvarande:  Camilla Nilsson 

Sara Friberg 

Tobias Andersson 

Björn Dahlin 

Björn Jernström 

Mona Tulokas Carlsson 

 

 

 

1. Mötet inleddes med ett uppstartsmöte med arbetsgruppen för utegymmet. Arbetsgruppen 

kommer nu att driva frågan vidare med ramarna att det ska vara för alla och utformas på ett 

sådant sätt så att kommunen kan finansiera, äga samt underhålla utegymmet. 

 

2. Byabladet behöver göras och delas ut inkl. inbetalningskort. Måste ske snarast. Li ansvarar, 

alla hjälper till att dela ut. Utdelning senast 8/6. 

 

3. Föregående mötes protokoll: 

a. Glaset i dörren utbytt 

b. Övergången mellan betongbryggan och flytbryggan är åtgärdad.  

c. Anslagstavlan. Camilla. 

d. Prova-på-paddling. Sara ansvarar. Under bokning. 

e. Nytt nummer till Camilla på anslagstavlorna. Li ansvarar. 

f. Ny sand har kommit till stranden. 

 

4. Simskola: 

a. V 27-28, 30/6-11/7. 

b. Elin på ASLS undersöker just nu hur man ska boka. 

c. Nya planer för avslutningen undersöks .  Kan vi få gemensam märkestagning med 

förälder och barn? Tobias ansvarar. 

d. Lövning av bryggan, grillning samt frukt eller dylikt till avslutningen. Tobias ansvarar. 

e. Li lägger ut info på Facebook. 

 

5. Byavandring bokad med Anders Zackrisson. 16/8 kl 14 vid stationen. Tobias gör anslag, Sara 

printar och sätter upp. 



 

6. Midsommar: 

a. Firandet startar 13.30 med att sätta i blommor och resa stången. 

b. Sång och dans börjar kl 14. Rolf underhåller ca 45 min-1h. 

c. Missionskyrkan ordnar tält för sina aktiviteter. Även de startar 13.30. 

d. Körschema för Byalaget finns hos Camilla. Notera klipp och stångförberedelser 2 

kvällar innan. Allmän inbjudan till att delta i förberedelserna kvällarna innan läggs ut 

på Facebook. 

 

7. Valberedning: 

a. Elin Mårtensson tillfrågas. 

 

8. Sandslottstävling sker 24/8. Tobias ansvarar. Sara printar och sätter upp anslag. Annonsering 

även på skolan.  

a. Förslag att ha för-VM i sandlådan på skolan innan skolavslutning för att skapa 

intresse för sandslottstävlingen i augusti. Bordläggs till nästa år då vi har mycket 

aktiviteter i juni redan. 

 

 

 

Ärende Datum Bollen hos Beskrivning/Status
Flotten 2014-01-13 Tobias Uoprustning före iläggning. Våraktivitet.

Ytskikt till betongbryggan 2013-11-01 Björn D Betongbryggan är inte skön att gå på. Kan kommunen bustå med 

Anslutningen till betong/träbryggan 2013-11-01 Björn J

Betongbryggans anslutning med träbryggan är åtgärdad men 

bultarna sticker upp. Björn kollar upp om de kan åtrgärdas av oss 

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 styelsens kontaktuppg. 2014-04-23 Li Uppdatera med aktuella kontaktuppg.


