
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte 

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 2016-10-05 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund,  Kennert Fridolfsson, Anita Ek-

Svensson, Ingegärd Tornegård, Gunvor Westerlund, Lena bondesson  

§1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

§2 Val av Justeringsman 

Till justerare valdes Gunvor Westerlund 

§3  Lagfart 

Efter diverse efterforskningar har styrelsen blivit uppmärksammad på att vi 

inte innehar lagfarten till skolan, däremot finns det legitima 

Överlåtelsehandlingar från Torsås Kommun. Vi har beslutat att söka Lagfart 

för fastigheten och detta kommer att göras av ordförande. 

§ 4  Årsmötet 

Årsmötet kommer att hållas den 12 februari 2016 i Slätafly Skola, mer info 

kommer 

§ 5  Festkommiten 

Festkommiten låter hälsa att man planerar diverse begivenheter under 

hösten, mer info om tider och stunder och arrangemang kommer inom kort 

att meddelas via hemsidan och på anslagstavlorna. 

§6  Fibergruppen 

Det går framåt med fibrerna och fibergruppen håller oss informerade så fort 

det kommer ny information. Vi vill återigen uppmana alla som är intresserade 

att gå in och anmäla intresse på www.fibertillalla.se  

 

http://www.fibertillalla.se/


§7  Kommunens föreningskatalog 

Vi vill gärna att Karl-Ingvar fortsätter att hålla all vår aktuella 

föreningsinformation aktuell på Torsås Hemsida precis som han gjort hitintill 

dags. 

§8  Lekplatsen 

En enkel enkät har gått ut till flera av våra barnfamiljer vad som önskas till 

skolans lekplats. Styrelsen har också beslutat att genom en separat inbjudan 

ge de möjlighet att delta vid nästa styrelsemöte 16 november klockan 19.00 i 

skolan för vidare diskussion, även andra intresserade är välkomna med 

synpunkter. 

§9 Besiktning 

Karin Seebass från Torsås Kommun har varit och besiktigat vår fina skola för 

att se hur vi använde de pengar de har bidragit med i vår renovering. Hon var 

mycket nöjd och tyckte vi hade förvaltat slantarna på ett bra sätt, hon låter 

hälsa att så fort hon fått in det sista kvittot kommer pengar att betalas ut till 

vårt konto. 

§10 Mötet Avslutas 

Ordförande avslutar mötet och tackar för en trevlig stund 

 

 

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

Kennert Fridolfsson, ordförande             Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

 

………………………………………….. 

Gunvor Westerlund, justeringsman 


