
Protokoll fo r Vä strä Bodärne Byäläg 

Ärende:     Styrelsemöte 

När:   2015-01-21 

Var:     Hos Sara 

Närvarande:  Camilla Nilsson 

Sara Friberg 

Mona Tulokas Carlsson 

Tobias Andersson 

Björn Dahlin 

 

1. Föregående mötes protokoll: 

a. Flotten behöver renoveras. Thomas och Björn J ansvarar. 

b. Stranden vid Mossbergska. Tas upp på dagens möte. 

c. Anslagstavla vid korsning Trollsjövägen/Kyrkvägen fortfarande inte uppsatt. Behovet 

av tavlan diskuteras och styrelsen beslutar att inte ersätta den. Punkten stryks. 

d. Kommunikationsansvarig till styrelsen diskuteras än en gång. Skulle kunna vara 

aktuellt för att hitta nya medlemmar och att nå ut till fler än Facebook-gruppens 

medlemmar.  Förslag att ägna ett möte till detta eller att lyfta frågorna till årsmötet. 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

 

2. Årets hållpunkter gås igenom: 

a. Styrelsemöte inför årsmöte den 23/2. 

b. Årsmöte bokas den 15/3 kl 16.00 i Missionshuset. Mona bokar lokalen. 

c. Byabladet ska vara utdelat senast den 23/4.  

d. Strandstäd bokat 26/4 kl 14-16. Styrelsemöte inför detta den 22/4. 

e. Valborg och majbrasan. Tända/släcka majbrasan ansvaras som vanligt för av 

Byalaget. Uppgiften fördelas ut av Camilla. 

f. Styrelsemöte 20/5  på en uteservering i Alingsås. 

g. Styrelsemöte 8/6 

h. Styrelsemöte inför midsommar under samma vecka. 

i. Kajakpaddling i samarbete med Friluftsfrämjandet i år igen, onsdagspaddling som 

startar här och om möjligt även en kompisräddningskurs. Förslag onsdagspaddling i 

juni och kompisräddning i augusti. Sara ansvarar.  

j. Simskola v 27-28. Tobias kommer inte kunna ansvara. 

k. Byavandring. Björn bokar med Anders Z. 

l. Sandslottstävlingen 23/8. Tobias ansvarar. 

m. Styrelsemöte 14/9. 

n. Styrelsemöte ca 5/11 på quiz i Norsesund. 



o. Sara påminner om nästa möte. Svar till Sara om man inte kan komma. 

 

3. Årsmötet: 

a. Samling i lokalen 30 min innan. 

b. Camilla har separat Att göra-lista. 

c. Valberedning måste hittas. 

d. Arbetsgruppen för utegymmet bör avrapportera 

e. Förslag att bjuda in båda kommunalråden för att låta dem berätta om vad de tänker 

kring Västra Bodarnas utveckling i framtiden. Björn D ansvarar för att bjuda in. 

4. Utegymmet. Arbetsgruppen har haft en paus men kommer att jobba vidare med frågorna. 

Ett utkast till plan finns och man har kontaktat en av våra bybor för hjälp med 

landskapsarkitekturen för att komma vidare. 

 

5. Övriga frågor: 

a. Bastun: 

i. Fråga har ställts kring varför torsdagsbastningen avslutades och Byalaget tar 

upp frågan igen. Vi står kvar vid att bastun är öppen för bokning för alla som 

vill, men vi vill inte låsa upp bokningar på vissa dagar. 

ii. Ska avgiften ligga kvar på 100 kronor och bara för icke-medlemmar? Frågan 

lyfts vid årsmötet och belyses inför årsmötet i Facebook-gruppen. 

iii. Bilpool finns nu i byn. Fler medlemmar kan tas emot. 

iv. Uppstart för ekumeniska träffar på tisdagar i missionshuset, de har ansökt 

om att få annonsera också via våra kommunikationsvägar vilket styrelsen 

bifallit. 

 

6. Nästa möte: 25/2 kl 19.30 hos Mona.  

 

 

 

 


