
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för byalaget i Svaneholm 

2013-01-21, kl.18.30 – 21.40 i Viskafors IF:s klubbstuga. 

Närvaro: Monica Reinthal, kassör, Alf Karlsson, ordförande, Bjarne Haraldsson, vice 

 ordförande (§§ 60 – 65) och Bengt Sandell, sekreterare. 

 

§ 60.  Öppnande Ordföranden öppnar mötet kl.18.30 – 21.40 

 

§ 61.  Dagordning Förslag är utsänt och fastställes. 

 

§ 62.  Föregående prot. Protokoll från 2012-10-08 är utsänt. 

           Beslut  Protokollet lägges med godkännande till handlingarna. 

 

§ 63.  Rapport, kassören Monica lämnar en muntlig rapport. Bland annat noteras att 

  behållningen den 2012-12-31 är 31.293 kr och antalet betalande 

  medlemmar är 157. 

           Beslut  Noteras att styrelsen informerats. 

 

§ 64.  Rapporter ordf. Alf förevisar den, under senhösten inköpta och monterade 

  projektorn. Den har bland annat använts vid Viskafors IF:s 90-

  årsjubileum. 

  Alf rapporterar vidare att två LAN-aktiviteter genomförts under 

  senhösten i den gamla klubbstugan. 

  Alf rapporterar från ett uppföljningsmöte med ritidsförvaltningen 

  angående skötseln vid badplatsen. Bland annat är det möjligt att 

  vi kan få mer sand utöver avtalade ersättningar för skötsel. 

  Alf rapporterar från samtal med PRO och VIF angående avtal om 

  samutnyttjande av klubbstugan. Samtalen fortsätter. 

   

  Alf informerar från information angående planer på vindkraftpark 

i   Våssberg. Diskussioner pågår. 



  Byalaget ska lämna en delrapport, och senare en slutrapport om 

  hur utvecklingspengarna har används.   

  

  Alf rapporterar angående ett pågående bredbandsprojekt i 

  Seglora. En kabel kommer att passera Svaneholm. Detta kan vara 

  en utgångspunkt för Svaneholm att ”haka på”. Ett separat projekt 

  måste dock, i så fall, drivas.  

           Beslut  Noteras att styrelsen informerats. 

  Uppdrages åt Alf att del- och slutrapportera användandet av 

  utvecklingspengarna. 

 

§ 64.  Hemsidan Monica rapporterar att antalet besök nu överstiger 9000. 

  Bjarne föreslår att byalaget undersöker behovet av ytterligare 

  anslagstavlor på strategiska platser i samhället i samhället. 

           Beslut  Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

§ 65.  Aktivitetslistan Styrelsen bearbetar aktivitetslistan. Den är omfattande och 

  styrelsen bearbetar den med utgångspunkt från vad som är 

  aktuellt, vad som kan behöva mer planering och vad som kan 

  behöva anstå till kommande år. Det finns stort behov av att 

  ytterligare personer kan engagera sig i olika delar.  Alf 

  sammanställer den bearbetade listan som ska biläggas 

  protokollet i efterhand. 

 

§ 66.  Årsmöte Årsmötet för 2013 ska, preliminärt, äga rum 2013-02-28, kl. 18.30 

  i VIF:s klubbhus. 

  Monica förbereder bokslut och lämnar till revisorerna.  

  Alf kontaktar valberedningen och kontrollerar att lokalen är 

  tillgänglig. 

  Bengt förbereder verksamhetsberättelse samt undersöker om 

  stadsträdgårdsmästaren Anders Jöne är möjlig som talare vid 

  årsmötet. 



 

§ 67.  Nästa möte Styrelsens nästa möte äger rum 2013-02-11 kl.18.00 i VIF:s 

  klubbhus. 

 

§ 68.  Avslutande Ordföranden avslutar mötet kl.21.40. 

 

Svaneholm dag som ovan 

 

_________________________ Justeras:____________________________ 

Bengt Sandell, sekreterare                   Alf Carlsson  


