
Protokoll fo r Vä strä Bodärne Byäläg 

Ärende:     Styrelsemöte 

När:   2014-10-10 

Var:     Hos Tobias 

Närvarande:  Camilla Nilsson 

Sara Friberg 

Mona Tulokas Carlsson 

Li Folkeson 

Tobias Andersson 

Björn Dahlin 

 

1. Flotten återfunnen. Den behöver dras upp på land för vidare bortförsel.  Tobias ansvarar. 

 

2. Byabladet utdelat. Kartan är uppdaterad. 

 

3. Basturegler uppdaterade och distribuerade.  Li säkerställer att Anneli fått informationen 

också. 

 

4. Avstämning av kassan.  65 863kr. 222 medlemmar. 27 tennismedlemmar.   

 

5. Sandslottstävlingen genomfördes mellan regnskurar, men med glada deltagare och 6 lag. 

Glad lek även kring tävlingen.  Förslag att ha en för-tävling vid skola/förskola vid 

terminsavslutningen nästa år.  

 

6. Prova-på-kajak genomfördes med flera nya bekantskaper. Förslag att utöka med 

kompisräddning nästa år. I augusti nästa år också. Förslag att ha på en vardag. Sara bokar 

Sune. 

 

7. Övrigt:  

 

a. Anslagstavlan vid skolan är nu uppsatt igen.  Den är inte längre FABS ansvar.  Oklart 

vem som fortsätter vårda den. Byalagets uppgifter uppsatta, dock inte den 

uppdaterade versionen. Camilla ordnar. 

b. Reflexvandringen äger rum den 16/11 17 på Mulle-platsen tillsammans med 

Friluftsfrämjandet. Byalaget ordnar grillar och marschaller. Camilla och Tobias tar 

med en grill var, Sara ordnar eldstad. Camilla tar med reflexvästar och marschaller. Li 

gör anslag, laminerar och sätter upp.  Sara sätter upp reflexbanan.  Start vid 



korsningen Prostens väg och Trollsjövägen. Därifrån marschaller upp till Mulle-

platsen. Slinga i skogen med reflexer. 

c. Mossbergska stiftelsen och stranden. Vi vill verka för att stranden städas och 

tillgängliggörs. Björn D har ännu inte fått kontakt med stiftelsen.  En arbetsgrupp 

byggs upp med Björn D som ordförande och är sammankallande. Förslag grupp: 

Camilla N, Björn J, Björn D, Peter Friberg adjungerad medlem för frågor kring 

Göteborgs stad. 

 

8. Nästa möte: 3/12 kl 19.30 hos Mona.  

a. Därefter: 21/1 kl 19.30 hos Sara med syfte att planera årsmötet samt sätta 

mötesplan för 2015. 

 

 

 

 

Ärende Datum Bollen hos Beskrivning/Status

Ytskikt till betongbryggan 2013-11-01 Björn D

Betongbryggan är inte skön att gå på. Kan kommunen bustå med 

bättre ytskikt?

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 

själva.

Anslagstavla 2013-01-01 Camilla Sätt upp en vid korsningen Trollsjövägen/Kyrkvägen

Kommunikationsansvarig i styrelsen 2014-06-16 Sara Kontakta Thyrells för råd

Lappar med kontakt för renhålln sätts upp på bastun 2014-06-16 Camilla

Undersök om vi kan bygga en spång från bastun till vattnet. 2014-08-20 Mona, Li

Undersöka vad som händer med Friluftsskolans strand och 

säkerställa att byn har tillgängligheten till den. 2014-08-20 Camilla, Björn J, Björn D

Boka prova-på-kajak till augusti nästa år, inkl. 

kompisräddning. 2014-10-10 Sara Kontakt på Friluftsfrämjandet: Sune Göthe.

Skridsko-aktivitet 2014-10-10 Sara Långfärds på Mjörn. Om is. Sara kontaktar Friluftsfrämjandet.


