Protokoll
fört vid sammanträde med styrelsen för Svaneholms byalag 2012-10-08 18.30 – 21.25, på
Svedgränd 11, §§ 48 – 59.

Närvaro:

Monika Reinthal (kassör), Alf Carlsson (ordf), Bjarne Haraldsson
(vice ordf) §§ 48 – 52 och Bengt Sandell (sekr).

§ 48. Öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 49. Föreg. protokoll

Protokoll från 2012-08-13 föredras. Stavning av namn i § 41
korrigeras.

Beslut

§ 50. Rapporter
fiskebryggor § 42

Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

Alf rapporterar att han talat med den tidigare ansvarige för
fiskebryggorna vid Bogrydssjön. Denne ger byalaget ”fria händer”
att överta vårdnaden av bryggorna.

Avtal om stugan § 45

Alf rapporterar om förberedande samtal med representant för
PRO, som är intresserat av att delta. Styrelsen har tidigare
beslutat uppdra åt Alf och Bengt att företräda byalaget i detta.

Kassören

Monika rapporterar att f.n. 153 medlemsavgifter betalats in.

Hemsidan

Monika rapporterar om hemsidan. Till dags dato har den fått ca
7000 besök.

Beslut

Noteras att styrelsen informerats.

§ 51. Inköp

Beslut

Alf rapporterar angående inköpsalternativ för röjsåg respektive
projektor.

att uppdra åt Alf och Bjarne att vidare undersöka möjliga
alternativ och att därefter verkställa inköp av projektor och
röjsåg.

§ 52. Båt i sjön

Beslut

Bjarne rapporterar från samtal med representant för Sävsjöns
fiskevårdsförening. Föreningen har beviljats kommunalt bidrag
för inköp av aluminiumbåtar avsedda för utlåning. En av dessa
kan placeras i Bogrydssjön. Frågan är om byalaget kan medverka
till en praktisk lösning av detta.
att uppdra åt Bjarne att fortsätta undersöka förutsättningarna.

§ 53. Aktiviteter, beslut
Förr och nu
LAN

att uppdra åt Alf att tala med personer som kan medverka i en
aktivitet på temat ”Svaneholm förr och nu” och att fullfölja
samtal med ungdomar som visat intresse för att arrangera sk
LAN i Svaneholm (sportstugan) och med VIF som tänkt
lokalupplåtare.

§ 54. Ev.adjungering

Linda Carlsson och Victor Eriksson har meddelat att de inte längre
har möjlighet att medverka i styrelsearbetet. En ev, förstärkning
av styrelsen diskuteras.

Beslut

§ 55. Möte med tekniska kontoret
Beslut

§ 56. Avta om badplats

Beslut

§ 57. Vindkraft

att uppdra åt Alf och Monika att undersöka möjligheten att
förstärka styrelsen under resten av verksamhetsåret (fram till
nästa årsmöte) och att inbjuda ev. intresserade till nästa
styrelsemöte.

Rapport, i form av minnesanteckningar från mötet 20 aug
föredras och bilägges protokollet.
att uppdra åt Alf och Bengt att följa det fortsatta arbetet.

Alf föredrar ett förslag till formellt avtal med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen om skötsel av badplatsen.

att uppdra åt Alf att, å byalagets vägnar, underteckna avtalet,
samt att inte säga upp avtalet inför nästa år, innebärande att
avtalet löper minst till 2013.12.31.
Byalaget har inbjudits att ta del av information och diskussion
kring en tänkt vindkraftspark i Våssberg.

Beslut

att uppdra åt Alf och Bengt att delta å byalagets vägnar.

§ 58. Nästa möte

Nästa möte avses äga rum vid mitten av november. Exakt datum
fastställes inte. Ordf. kallar.

§ 59. Avslutande

Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 21.25.

Svaneholm dag som ovan

_______________________________________
Bengt Sandell, sekr.
Justeras:

_______________________________________
Alf Carlsson, ordf.

