
Protokoll fo r Vä strä Bodärne Byäläg 

Ärende:     Styrelsemöte 

När:   2015-09-14 

Var:     I bastun 

Närvarande:  Camilla Nilsson 

Sara Friberg 

Li Folkeson 

Björn Jernström 

 

 

1. Föregående mötes protokoll 

a. Inget protokoll fördes då enbart att göra-listan inför sommarens aktiviteter gicks 

igenom. 

 

2. Sammanfattning av sommaren 

a. Midsommar: 

i.  Kom ihåg att meddela AT att vi kör. Ej annons. 

ii. Lyckat arrangemang i år igen, bra med stöttning i sång och dans. 

iii. Rolf kör inte sången nästa år, Lena Holst är kontaktad, fler förslag mottages 

tacksamt. 

iv. Välklippt gräs – vi slapp till och med kratta. 

v. Översyn ljudanläggning behövs inför nästa år, mer kräm behövs. 

b. Simskolan: 

i. Sara tar vidare kontakt för nästa år.  

c. Byavandringen: 

i. Tack igen för en bra insats! 

ii. Vi noterar att bytet av helg var bra. Vi ser fram emot nästa år. 

d. Sandslottstävlingen: 

i. Tävlingen växte i år igen, och vädret var med oss!  

ii. Över 60 röstande gäster och 7 tävlande lag. 

e. Tennisplanen: 

i. Tennisgruppen har nu tillsett att man målat nya linjer. Nätet byttes förra 

året. Noterar att planen använts mera i sommar. 

 

3. Hemsidan: 

a. Camilla lärs upp i hur man uppdaterar den, och tar sedan över ansvaret för Byalagets 

information. 

 



4. Styrelsen: 

a. Förslag till ny medlem i styrelsen på vår tomma plats har inkommit. Vi driver frågan 

vidare och hoppas på nytillskott.  

b. Vi fortsätter också att leta efter en ny valberedning. Förslag eller frivilliga mottages 

tacksamt. 

 

5. Strandpromenaden behöver röjas. Hur lägger vi upp arbetet?  

a. Björn J ansvarar för att planera arbetet och bestämma en dag 

b. Alla som kan hjälper till 

 

6. Framåt: 

a. Ingen kajakpaddling då vi helt enkelt inte kunde hitta en dag då tillräckligt många 

ledare kunde närvara. Vi hoppas på ett nytt försök nästa år. 

b. Då föräldraföreningen inte kommer att ordna tomte-vandring i år så tar vi oss an den 

uppgiften. Vidare planering under hösten. 4:e december kl 17. 

 

7. Nästa möte: 

a. 12/11 KL 19 på quiz på stationen i Norsesund. 

 


