PROTOKOLL
Byalaget Svaneholm

Styrelsemöte

2012-02-06

18.30-21.15

Plats:

Svedgränd 1

Deltagare:

Monica Reinthal, Alf Carlsson, Bjarne Haraldsson och Bengt Sandell.

§ 1.

Mötets öppnande
Alf hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§ 2.

Dagordning
Förslag till dagordning är utsänt och föredrages.

Beslut

Förslaget fastställes.

§3

Föregående mötes protokoll
Protokollet är utsänt.

Beslut

Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4.

Information
Bjarne rapporterar att han haft en inledande kontakt med Mats Norén ang.
samverkan kring eventuella miljöåtgärder vid och kring Radhusgatan.
Alf rapporterar från fortsatta diskussioner med Viskafors IF angående samverkan i
olika frågor. Bland annat framgår att VIF inte har resurser att medfinansiera sand
till badplatsen och att de för diskussioner med kommunen (Hans Frisk) om en ny
struktur för att upprätthålla en god miljö vid Svanehov och Bogrydssjön. Alf har
deklarerat att byalaget är intresserade att medverka vid diskussionerna.

Beslut

Att uppdra åt Bjarne och Alf att, å styrelsens vägnar, delta i ovanstående
diskussioner.
Alf rapporterar att han haft kontakt med fiskeklubben ”Team Bogryd”.

Beslut

Att bemyndiga Alf att, vid fortsatt kontakt, erbjuda byalagets stöd.
Alf rapporterar angående kontakt med Ernstsson angående en ”gammaldags”
metod att skapa en lekplats för fisk i Bogrydssjön med hjälp av undanröjt ris.
Avsikten är att även, om möjligt, involvera ungdomar från Team Bogryd.

§ 5.

Skylten. Bjarne rapporterar angående de alternativa förslagen till utformning och
färgsättning.

Beslut

Att bemyndiga Bjarne att, utifrån den diskussion som förevarit, verkställa
ommålningen av skylten till en beräknad kostnad av högst 1000:- .

§ 6.

Hemsidan. Monica och Alf rapporterar om arbetet. Några detaljer återstår.

Beslut

Att uppdra åt Alf och Monica att färdigställa hemsidan med målet att den publiceras
efter nästa helg (11 – 12.2) och att kallelse till årsmötet sker i samband med detta.

§ 7.

Sociala aktiviteter. Alf rapporterar om en idé med aktivitet kring sjön den 28-29.4.
Han har även diskuterat detta med Tomas Gustafsson i VIF.
Vidare finns kontakter med personer som har bilder och kunskaper kring
Svaneholm och Bogryd förr.

§ 8.

Årsmötet. Alf rapporterar att han bokat lokal till årsmötet den 28.2 kl.19.00 i
Viskafors IF:s klubbstuga.

Beslut

Kallelse sker på hemsidan, genom mail till intresserade och med plakat ute i
samhället.
Alf föredrar förslag till årsmötesplanering.

Beslut

Förslaget fastställes med förtydligandet att Alf vidtalar personer angående ord och
bild om Svaneholm förr och nu, att alla som vill inbjudes att ta med bilder och ev.
även berätta kring dem,
Att bemyndiga Alf att göra de eventuella förändringar i planering och
föredragningslista som kan erfordras,
Att uppdra åt Alf och Bengt att ta fram en verksamhetsberättelse, samt
Att uppdra åt Bengt att ta fram en lista på tänkta och diskuterade aktiviteter för
redovisning på årsmötet.

§ 9.

Nästa styrelsemöte. Konstituerande möte med ny styrelse.
Mötet äger rum den 12.3 kl. 18.30 på Andgränd 3.

§ 11.

Avslutande
Alf avslutar sammanträdet.

Svaneholm dag som ovan

Vid protokollet:

____________________________________
Bengt Sandell, sekr.

Justeras:

____________________________________
Alf Carlsson, ordf.

