
Protokoll fört vid styrelsemöte i Slätafly byalag 2015-06-16 

Plats: Slätafly skola 

Närvarande: Ewy Svensson, Anita Ek-Svensson, Kennert Fridolfsson, Gunvor 

Westerlund 

Övriga: Ingmar Svensson, Ronny Svensson, Klas och Anette Karlsson 

   § 1 

Mötet öppnas. 

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. 

   § 2 

Tennisklubben och tennisbanan. 

Ordförande lämnade ordet fritt. Alla var överens om att tennisbanan behöver 

göras i ordning och att nytt avtal behöver skrivas, eftersom det förra gjordes då  

kommunen ägde marken och den nu ägs av Klas och Anette Karlsson, som är 

villiga att även fortsättningsvis låta banan vara tillgänglig för dem som vill spela 

tennis. Dock kan man inte använda deras plan som parkeringsplats. Besökande 

får parkera sina bilar utanför f.d. affärens magasinsbyggnad. Man var också 

överens om att det är bra, om Tennisklubben får bli en sektion inom byalaget 

och inte behöver ha egen styrelse. Byalaget betalar Klas Karlsson 500 kr om 

året i hyra av tennisbanan. Anette Karlsson, som innehar tre ”ordförande-

pärmar” och ordförande Ewy Svensson kontaktar varandra under vecka 26 för 

att komma överens om avtalspunkterna. De regler som gäller för användningen 

av tennisbanan, ska läggas ut på byalagets hemsida. Årsavgift för medlemskap i 

Tennisklubben ska vara 100 kr för familj och 25 kr för enskild medlem. För icke 

medlemmar kostar det 20 kr per timme att hyra banan. Ingmar Svensson ställer 

upp som kontaktperson. Bokning av banan kan ske per telefon mellan kl. 9.00 

och 11.00. 

Arbetet med att göra i ordning tennisbanan påbörjas onsdagen den 24 juni kl. 

18.00. Ingmar Svensson och Ronny Svensson ansvarar för att arbetet blir gjort. 

Alla som kan må hjälpa till. Kallelse går ut på hemsidan. 

    



   § 3 

Brandskyddet. 

Ordförande redogjorde för sitt samtal med brandmyndigheten och läste upp 

byalagets utmärkta handlingsplan, som hade blivit med beröm godkänd. Ronny 

Svensson har gått utbildning och är ansvarig för brandsäkerheten i byalagets 

lokaler. Hans fina diplom visades upp. Brandskyddsregler till hyresgäster är 

också framtagna. Dörren till övervåningen ska hållas låst, när skolan är uthyrd. 

Ny utrymningsväg får göras på skolans gavel. Utrymningsövning ska göras en 

gång om året. Uppsamlingsplats är då intill anslagstavlan ute vid vägen. 

   § 4 

Justeringsman. 

Anita Ek-Svensson utsågs till justeringsman. 

   § 5 

Mötet avslutas. 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit. 

 

 

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

Ewy Svensson, ordförande                       Gunvor Westerlund, vikarierande sekreterare 

 

…………………………………………………………. 

Anita Ek-Svensson, justerare 

 

 


