Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för byalaget i Svaneholm,
2013-02-11 kl.18.30 – 21.10 i Viskafors IF:s klubbstuga, Svanehov.

Närvaro: Monica Reinthal, kassör, Alf Carlsson, ordförande, Bjarne
Haraldsson, vice ordförande och Bengt Sandell, sekreterare.

§ 69 Öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet kl. 18.30.

§ 70. Dagordning

Dagordningen är utsänd och fastställes i befintligt skick.

§ 71. Föreg. prot.

Protokoll från 2013-01-21 (§§ 60 – 69) är utsänt.
Protokollet genomgås och diskuteras.

Beslut

Protokollet godkännes i befintligt skick och justeras av
ordföranden.

§ 72. Kassörens rapp. Monica lämnar en muntlig rapport. Bokföringen är
överlämnad till revisorerna inför årsmötet.
Beslut

§ 73. Inköp

Beslut

§ 74. Båt i sjön

Noteras att styrelsen informerats.

Alf redovisar kompletterade inköp av utrustning till
röjsågen.
Styrelsen godkänner utgift enligt faktura 250019 hos
Enanders maskinaffär på 460:-.

Bjarne rapporterar angående samtal om eventuell
utplacering av båt i Bogrydssjön (§52).

Beslut

att meddela att byalaget inte kan ta på sig
administrationen och handhavandet av båten.

§ 75. ”Bygdepeng”

Alf och Bengt rapporterar från information om och
överläggningar kring eventuell vindkraftutbyggnad
nordväst Gäddered. I samband med detta kan det bli
aktuellt att det lokala föreningslivet kan komma att ta
del av sk. ”bygdepeng”.

Beslut

Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att uppdra åt
styrelsen att arrangera ett extra årsmöte kring frågan
om ”bygdepeng”.

§ 76 Röjning

Alf har haft kontakt med Olle Svensson på
skogsavdelningen. Denne meddelar att kommunen
”ligger lågt” i år p.g.a. brist på anslag.
Alf och Bennet har röjt vidare runt Bogrydssjön som
börjar bli ”färdig”.
Alf har haft kontakt med boende som kan tänka sig att
röja vid Bogrydsbäckens lopp fram till Bogrydsvägen. Alf
avser att bistå med råd och synpunkter.

Beslut

Noteras att styrelsen informerats.

§ 77. Årets utvecklingsgrupp
Inbjudan att nominera byalaget till denna
utmärkelse.
Beslut

Styrelsen beslutar att nu inte söka nominering.

§ 78. Lokal ekonomidag
Inbjudan föreligger att delta vid ”Lokal
ekonomidag” arrangerad av ”Hela Sverige ska leva”
2013-04-05 i Herrljunga.

Beslut

§ 79. Hemsidan

Beslut

Styrelsen beslutar att skjuta frågan till nästa
sammanträde, efter årsmötet.

Monica lämnar en lägesrapport. Antalet besök f.n. är
9790 st.
Styrelsen beslutar uppdra åt Monica att formellt kalla till
årsmöte för Svaneholms byalag 2013-02-28 i Viskafors
IF:s klubbstuga kl. 18.30.

§ 80. Aktivitetslistan Sammanställning föreligger baserad på diskussionen
2013-01-21 § 65. Dessutom har Bjarne gjort en
bearbetning i delvis annan form. Styrelsen diskuterar
och samordnar dokumenten.
Beslut

Styrelsen beslutar att ytterligare bearbeta och
komplettera aktivitetslista och kalendarium inför
årsmötet,
att förbereda genomförandet av aktiviteterna överst på
listan (i huvudsak under mars månad) och
att, för externa medverkande, ska arvode /
kostnadstäckning kunna utgå efter beslut i styrelsen.

§ 81. Årsmötet

Styrelsen kollar av de praktiska förberedelserna.
Revisorena och valberedningen är aktiverade. Preliminär
verksamhetsberättelse är upprättad.
Följande ska ske: Bjarne tar kontakt med Johnny
Murray, Bengt och Alf formulerar en text till inbjudan att
dela ut vid slutet av vecka 8, Alf gör ny fördelning av
utdelningsadresser och Alf och Bengt fastställer
slutgiltigt verksamhetsberättelsen inför årsmötet.

Beslut

Styrelsen beslutar att årsmötesdeltagarna bjuds på kaffe
och att föreslå årsmötet att fastställa de stadgar som
årsmötet 2012-02-28 beslutade preliminärt.

§ 82. Nästa möte

Tid för nästa möte fastställes vid årsmötet.

§ 83. Avslutande

Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 21.10.

Svaneholm dag som ovan

________________________________________
Bengt Sandell, sekreterare

Justeras: _________________________________
Alf Carlsson, ordförande

