
Protokoll fört vid sammanträde med Svane-
holms byalag onsdagen den 2.9 2015, kl.18.30 
- 21.10  vid Svanehov, §§ 15 - 28.

§ 15.  Öppnande Ordf. Alf Carlsson öppnar sammanträdet kl.18.30.

§ 16.  Närvarande: Alf Carlsson, Monika Reinthal, Ida Christersson, 
Peder Ekman, Bengt Sandell.

Frånvarande: Jenny Pham

§ 17. Protokoll Protokoll från sammanträde 2015.04.15 föredrages 
och lägges med godkännande till handlingarna.

§ 18.  Dagordning Förslag till dagordning har varit utsänt och 
dagordningen fastställs. 

§ 19.  Kassörens rapport Monika lämnar en muntlig ekonomisk rapport. 

Intäkter: Cirkelbidrag 1580 kr, Skötselbidrag för 
badplatsen 8156 kr.                                                                 
Total behållning 52481 kr

 Beslut   Informationen till handlingarna.

§ 20.  Avrapportering  -  Kommunikation och kontakter  

Fiber Alf och Bengt rapporterar om engagemang i 
fiberföreningens styrelse. Styrelsen har förstärkts/
utökats genom att Alf och Bengt gått in och arbetet 
har startats upp igen efter sommaren.

Alf flaggar också, i egenskap av sammankallande i 
fiberföreningens valberedning, för att det finns plats 
för ytterligare någon i styrelsen, eller utanför, som kan 
stödja i det kommande arbetet med att ”sjösätta”  
fibernätet. 

Badplatsen Alf rapporterar om sommarens verksamhet vid 
badplatsen.



Verksamheten har förflutit ”som vanligt”, med 
undantag för att incidenter med skärsår inträffat vid ett 
par tillfällen. Alf har kontaktat kommunen som lovat att 
åter söka av bottnen vid badplatsen med hjälp av 
dykare.

Dessutom har vid flera tillfällen under sommaren 
förekommit fester vid badplatsen då en hel del 
nedskräpning förekommit med påföljande städbehov. 

Studiecirkeln Alf rapporterar om den under vintern genomförda 
studiecirkeln ”Historien om Svaneholm” och om tankar 
kring fortsatt studiecirkelverksamhet.

Hela Sverige ska leva Alf kommenterar en skrivelse från 
organisationen ”Hela Sverige ska leva”.

Övrigt Ida rapporterar att hon fått synpunkter på att byalaget 
syns för litet. Styrelsen diskuterar hur och i vilka 
former detta ska kunna förbättras. bl.a. diskuteras hur 
hemsidan och sociala medier kan utnyttjas särskilt så 
att aktuella händelser fokuseras bättre. Vidare bör vi 
försöka återkoppla om vad som hänt den senaste 
perioden. Det kan ske i samband med 
informationsbladen  eller i form av regelbunden 
rapportering på hemsidan.

§ 21. Närhälsan i Viskafors  Alf informerar om nuläget. Styrelsen anser att 
det är viktigt att byalaget bevakar frågan och, om det 
åter skulle behövas, agerar för att stödja närhälsans 
framtid på orten.

§ 22. Hemsidan Monika lämnar en lägesrapport.

Beslut Styrelsen beslutar lägga informationerna till 
handlingarna.

§ 23. Utvecklingsgrupper Alf kommenterar arbetet med samverkan mellan 
lokala utvecklingsgrupper, som t.ex. byalag, och 
informerar om inbjudan till möte för lokala 
utvecklingsgrupper i Borgstena 8 oktober. 

Alf och Ida deltar som representant för byalaget.



§24.  Programutbud 2015 Alf kommenterar aktivitetsutbudet under de 
senaste åren. Styrelsen diskuterar inriktningen för 
hösten 2015.

§ 25. Aktivitetslista Styrelsen fastställer en lista över aktiviteter som vi 
tänker genomföra under hösten 2015 (bilaga).

Alf sammanställer listan och ansvarsfördelningen för 
vidare arbete. Listan distribueras snarast till resten av 
styrelsen. Därefter arbetar vi,var och en, vidare med 
sin/a uppgift/er och rapporterar till Monika senast 
måndag kväll.

§ 26. Mötesplanering Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 11.11 kl.18.30  
Ida är vicevärd.

§ 27. Övrigt Inget övrigt förekommer. 

§ 28. Avslutande Ordföranden avslutar mötet kl. 21.10.

 

Svaneholm dag som ovan

 

_________________________   Bengt Sandell, sekreterare

 

Justeras:

_______________________   Alf Carlsson, ordförande

 


