
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte  

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 16 mars 2014, klockan 18.30 

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

Frånvarande: Eva Liljegren, Leif Persson 

 

§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, 
och Anita Ek-Svensson går in för Leif Persson som ordinarie ledamot. 

 

§2 Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes  

 

§3 Föregående Mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna 

 

§4 Konstitution av styrelsen 

Ordförande Ewy Svensson 

Sekreterare Lotta Östlund 

Kassör Lena Bondesson 

Ledamöter Leif Persson, Eva Liljegren 

Suppleanter Gunvor Westerlund, Anita Ek-Svensson 

 

§5 Renovering av skolans lokaler  

BESLUT: Styrelsen beslöt att hela skolsalen skall ha panel som ska vitlaseras. Skåpen i stora 
salen skall bort och flyttas till andra platser i huset. Vävarna skall få tillgång till så många 
de behöver. På golvet skall det läggas in en ny matta vid skåpen och den gamla rumsdelen. 
Målning skall vara i nyansen ljusbeige/brun, fönsterfärg och lister vid dörrarna vintervitt. 



Den långa anslagstavlan på kortsidan slängs och Lars-Åkes utställningstavla tas ner för att 
sedan  tillfälligt sättas upp igen. 

 

Fastighetskommiten får i uppdrag att räkna kvm och kolla material för att sedan utföra 
dessa renoveringar. Det vore mycket bra om vi alla kunde dra ett strå till stacken i arbetet. 
Berne Svensson får i uppdrag att räkna ut åtgång och inköpa färg till lokalen.     

 

 §6 Städning av skolan ute och inne. 

Detta arbete läggs på hyllan tills vidare pga renoveringen som pågår. 

 

§7 Valborg 

Planläggning inför Valborg pågår som bäst, men vi kan lova att det blir lika trevligt som 
vanligt med våfflor och lotterier.  

     

§8 Övriga frågor 

Styrelsen beslutar att ta reda på mer om kortare resor som Nilsbuss anordnar 

 

§9 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet och tackar för trevligt genomförande  

 

 

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

Ewy Svensson, ordförande                                    Lotta Östlund, sekreterare                                 


