
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte  

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 12 januari 2014, klockan 18.00 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund, Lena Bondesson, Gunvor Westerlund, Leif 
Persson,  Anita Ek-Svensson 

Frånvarande: Eva Liljegren 

 

§1 Mötet öppnas  

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna och meddelar att Gunvor 
Westerlund går in som ordinarie ledamot idag för Eva Liljegren som meddelat förhinder. 

 

§2 Val av justeringsmän 

Till justeringsman valdes Anita Ek-Svensson  

 

§3 Föregående Mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna 

 

§4 Renovering av skolans lokaler  

Det har inkommit ett förslag från Ing-Marie Fridolfsson om att flytta upp vävstolarna till 
övervåningen för att frigöra utrymme på nedervåningen och göra uthyrningsdelen större. I 
dagsläget träffas vävarna var 14:e dag och väver och det finns 12 vävstolar. Just nu finns 
det även en kö för att få tillgång till en vävstol, vilket styrelsen se mycket positivt på. 

BESLUT: Styrelsen ger fastighetskommitteen i uppdrag att beräkna kostnaden för att ta ner 
mellanväggen och förrådsväggen, till en höjd av 2,40. Dessutom ge kostnadsförslag för vad 
som behövs åtgärdas i slöjdsalen på övervåningen ex 32 kvm golvyta som behövs lagas, 
fönsterisolering, och värmen.  

 

En handikapp ramp in i skolan är också ett projekt styrelsen arbetar med för tillfället och vi 
söker efter lösningar på detta problem. En gammal övergiven ramp mottages tacksamt så 
vi kan göra skolan mer handikappvänlig vilket är bra med tanke på våra äldre medlemmar 
och när skolan är ute för uthyrning.     

 



 

 §5 Uthyrning av skolan 

Styrelsen har fått påstötning om att man anser vår uthyrningskostnad för skolan är för låg 
och därför beslöts följande 

BESLUT: Skolan kommer att hyras ut till följande priser under 2014, för medlem 300 
kronor, och för icke-medlem 500 kronor. 

Som ett led i detta beslut kommer vi också att lägga oss tillgängliga på bland annat Torsås 
Kommuns hemsida med information om vår fina skola vilket inte finns idag.  

 

§6 Årsmötet 

Styrelsen diskuterade praktiska saker i samband med Årsmötet som hålls i Slätafly Skola 
söndagen den 9 februari klockan 14.00. Alla medlemmar hälsas välkomna och förtäring 
kommer att bjudas på enligt tradition.  

     

§7 Information 

Nycklar till skolan – Om någon har en nyckel till skolan som aldrig används, skulle vi 
uppskatta om ni ville meddela någon i styrelsen. Några som behöver tillträde till skolan i 
lite större omfattning behöver få tillgång till en sådan. 

 

§8 Övriga Frågor 

Styrelsen föreslår att vi även nästa år har tre lotterier i samband med Valborg, 
sommarfesten och julfesten. 

§9 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet och tackar för trevligt genomförande  

 

 

………………………………………………………………..      ……………………………………………………… 

Ewy Svensson, ordförande                                    Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

……………………………………………………………….        

Anita Ek-Svensson, justerare                                  


