
 

 

PROTOKOLL  

Byalaget Svaneholm 
 
Styrelsemöte 2011-11-17    18.30-20-00 
  
Plats:  Andgränd 3 
 
Deltagare: Monica Reinthal, Alf Carlsson, Bjarne Haraldsson, Lennart Lund och Bengt 
  Sandell. 
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande 
  Alf  hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. 
 
 
§ 2.  Dagordning 
  Förslag till dagordning föredrages. 
Beslut  Förslaget fastställes. 
 
§ 3  Föregående mötes protokoll 
  Protokollet är utsänt och betraktas som föredraget. I samband härmed noteras att  
  protokoll i elektronisk form inte påträffats. 
Beslut  Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. 
 
§ 4.  Information 
  Alf informerar om att röjningsarbeten skett vid Bogrydssjön, att skrivelser inkommit 
  från “Länsbygderådet Sjuhärad” gm dess sekreterare ? Bergkvist angående  
  nedläggningshotade skolor och från Borås kommun gm Hans Forsman, ansvarig för 
  kommunens “Vision 2020 - 25. Den senare erbjuder sig besöka Svaneholm och  
  byalaget för samtal kring visionsarbetet.  
  Alf kommer att vidarebefordra mejlen till styrelsen ledamöter. 
 
 
§ 5.  Hemsida 
  Alf rapporterar angående sitt arbete med att undersöka olika möjligheter att skapa 
  en hemsida för byalaget. Svaneholms byalag,nu och Svaneholm.net är lediga. 
  Svaneholm.nu kontrolleras av Stina Djurberg, som Alf varit i kontakt med. 
 
Beslut  att söka få adressen Svaneholm, och att uppdra åt Alf att samråda vidare med Stina 
  Djurberg om eventuell överlåtelse av den av henne kontrollerade hemsidan och  
  eventuell framtida samverkan. 
 
§ 6.  Huvudaktiviteter 
  Monica och Alf har lämnat kompletterande förslag till aktiviteter.  
  Sammanfattningsvis handlar dessa om:  
  Hemsida 
  Upprustning av Svaneholmsskylten 
  Miljöförbättringar vid Bogrydssjön 
  Information om byalaget 
  Sociala aktiviteter. 
  Därutöver har styrelsen interimsårsmötets uppdrag att förbereda och anordna  
  årsmöte 2012 och därvid framlägga ett förslag till aktivitetsplan. 
 
Beslut  arbeta med följande aktiviteter: 
  Miljön runt sjön 
  Skylten; inom en snar framtid ta ner och renovera den. Alf undersöker och tar  
  initiativ till lämplig tidpunkt. 



 

 

  Någon social aktivitet. Bereds vid kommande styrelsesammanträde.   
  Årsmötet. 
  Information om styrelsens arbete sker genom att en kortfattad sammanfattning av 
  vad vi arbetar med sänds ut till mejllistan med intresserade medlemmar. Alf och  
 Bengt ombesörjer detta. 
 
§ 7.  Styrelsemöten 
 
Beslut  Kommande styrelsemöten blir: 
    
  5.12    hos Bjarne  - Åkervägen 14 
  12.1 hos Bengt - Svedgränd 11 
  2.2 hos Monica - Svedgränd 1 
 
    
§ 7.  Avslutande 
  Alf avslutar sammanträdet. 
 
 
 
 
Svaneholm dag som ovan 
 
 
  
Vid protokollet:  ____________________________________   
  Bengt Sandell, sekr. 
 
 
 
 
Justeras:  ____________________________________ 
  Alf Carlsson, ordf. 
   


