
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för byalaget i Svaneholm,  i 

Viskafors IF:s klubbstuga 2013  - 05 – 21 kl. 18.30 – 21.00 (§§ 18 – 31). 

Närvarande:  Alf Carlsson, Monika Reinthal, Mikael Eriksson, och Bengt Sandell. 

Före det formella sammanträdet informeras, samtalsvis, om verksamheten hittills under våren. 

§  18. Öppnande  Ordföranden öppnar sammanträdet kl.18.50.  

§  19. Föreg. prot. Protokoll från 2013 – 04 – 03 justeras.  

 

§  20. Dagordning Dagordning är utsänd i samband med kallelsen.  Den kompletteras med 

pkt 5 ”medlemstal” och pkt 9 ”ersättning för uttransport av material till 

stigar”.   

        Beslut att, med ovanstående förändring, fastställa dagordningen. 

 

§  21. Avrapportering Alf rapporterar, sammanfattningsvis, från vårens verksamhet. 

Mikael och Alf rapporterar från arbetet i fiberföreningen. Ett 

konstituerande möte är nära förestående. 

Alf rapporterar att Svaneholms byalag tilldelats arrangörsskapet för 

höstens möte med de lokala utvecklingsgrupperna. 

Alf rapporterar att byalaget fått 12 ton grus till beläggning av stigar från 

kommunen. 

       Beslut Noteras att styrelsen informerats. 

  

§  22. Ekonomi Monika rapporeterar angående byalagets ekonomi och medlemsantal. 

Behållningen är f.n. 31570 kr. Antalet betalande medlemmar är 108. 

       Beslut Noteras att styrelsen informerats. 

 

§  23. Hemsidan   Monika rapporterar angående hemsidan. Antalet besök är f.n. 12285. 

Monika aviserar att hon funderar att lägga ut svar på ”Vanliga frågor”  

på hemsidan. 

               Beslut Noteras att styrelsen informerats. 

 



§  24. Bygdepeng          Fortfarande finns bara ett förslag till representanter för byalaget (§ 13). 

Beslut  Fortsatt beredning. 

  

§  25. Fiber Mikael och Alf rapporterar att fiberföreningen för sin uppstart är i behov 

av stöd för att framställa en informationsskrift för utdelning till 

hushållen. 

         Beslut att bemyndiga Alf och Monika (firmatecknare) i förening att besluta om 

ett stöd på upp till 3000 kr. 

 

§  26. Frisbee-bana. Förslag har inkommit att anlägga en frisbeebana i Svaneholm. 

 Alf rapporterar att det kan vara möjligt att utnyttja grusplanen som 

basyta.     

         Beslut att kontakta förslagsställaren för en fördjupad diskussion. 

 

§ 27. Verksamhet, Beslut att inbjuda till en ”städkväll” vid badplatsen 2013.06.03 kl. 18.00. Alf 

bjuder in och förbereder även för grillkorv på byalagets bekostnad. 

att uppdra åt Alf att upprätta ”klippschema” över sommaren och skicka 

ut till styrelsen och övriga intresserade.   

att erbjuda Åke Ruuska en ersättning om 500 kr för hjälp och maskin för 

uttransport av material till stigarna (§ 21, 4.stycket). 

 att inte nu besluta om inköp av växter till badplatsen.  

 Att mötet med de lokala utvecklingsgrupperna blir, preliminärt, 

2013.09.24 

 Att , preliminärt, ha en ny växtbytardag 2013.10-12 eller 10.19. 

 Att öppna för en fortsättning på Lan-verksamheten. 

 Att, inför hösten, undersöka ytterligare några olika alternativ för möten.  

 

§ 28.         Beslut Noteras att styrelsen informerats och att Alf och Monika fundera över 

hur vi, på lämpligt sätt, kan uppmärksamma röstande och att de 

synpunkter som förs fram, noteras av styrelsen och tas upp till 

diskussion. 

 



§ 29. Övrigt Noteras att fråga om eventuell facebooksida får tas upp vid ett 

kommande sammanträde då de föredragande är frånvarande (§ 16). 

 

§ 30. Nästa möte Nästa möte med byalagets styrelse äger, preliminärt, rum 2013.08.26  kl. 

18.30 i klubbstugan. 

 

§ 31. Avslutande Ordföranden avslutar sammanträdet kl.21.00.  

 

 

Svaneholm dag som ovan 

 

___________________________________  _________________________________ 

Vid protokollet: Bengt Sandell, sekreterare  Justeras: Alf Carlsson, ordförande  

  

 

 


