
Protokoll fört vid styrelsemöte i Slätafly byalag 2019-01-21 

Plats: Slätafly skola 

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

Bondesson, Lotta Östlund, Ingegerd Tornegård 

Meddelat förhinder: Gunvor Westerlund 

    

§1 Mötet öppnas. 

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. 

§2 Val av justerare 

Till justerare väljs Ewy Svensson och Ingegerd Tornegård  

  

§3 Bidrag 

Styrelsen beslutar att söka de bidrag som finns att söka i kommunens regi, allt 

enligt info från Karin Seebass 

§4 Stadgarna – Byaordningen 

Styrelsen beslutade att föreslå en ändring i §3 angående vilka som får ha 

medlemskap i Byalaget. Detta kommer att behandlas på Årsmötet den 3 

februari 2019 

§5 Gåva 

Styrelsen beslöt att ge en gåva till Bo Torestams minne på 350 kronor, då han 

har avlidit 

§6 Swisch 

Styrelsen beslöt att koppla ett Swisch nummer till Slätafly byalag då detta 

eliminerar kontanthanteringen och gör det lätt för folk att betala direkt på plats 

tex vid Valborg, sommarfesten och andra tillställningar. 

 



§7 Bygdebidrag 

Styrelsen har ansökt om bygdebidrag och fått ett sådant på 5000 kronor. Det är 

tänkt att användas till cykelorienteringskartor. Dessa är på god väg att 

färdigställas och vi ser fram emot att få utveckla denna begivenhet. 

I samband med detta beslöt styrelsen att ge ett bidrag till Berne Svensson för 

bensinkostnader i samband med fjolårets cykelturer. Bidraget är på 500 kronor. 

§8 Lions 

Styrelsen har ansökt hos om bidrag till en hjärtstartare och tillhörande 

utbildning hos Lions. Ärendet behandlas av styrelsen i Lions. I dagsläget väntar 

Byalaget på svar. 

§9 Vårarbete 

Så snart vädret tillåter kommer vi att sätta fart med att tvätta och måla lilla 

uthuset vid skolan som beslutades vid förra årsmötet. Styrelsen tog också upp 

om vi kunde måla den busskur som står på skolgården. Vi fann dock att denna 

tillhör kommunen, liksom även den i Trollefjäll, utanför Arnbergs och i Södra 

Slätafly. Lotta kommer att kontakta kommunen, tekniska nämnden för att 

undersöka vilka mandat vi har. Alla är i dåligt skick och skämmer vår vackra by. 

§10 Hållbarhetsveckan 

Vecka 38 (16-22/9-2019) kommer vi att göra en extra ansträngning att visa upp 

oss i vår by. Har du något förslag kontakta gärna någon i styrelsen så kan vi 

tillsammans göra något bra av den veckan. 

§11 Taket 

Styrelsen beslöt att ta in nya offerter för att byta taket då de gamla gjordes för 

4-5 år sedan. Vi behöver ett dagsfärskt riktmärke oavsett om det blir gjort nu 

eller nästa år så vi vet hur mycket pengar det handlar om. Vi söker vägar att 

göra det lite billigare och tar tacksamt emot förslag och tips. 

 

 

. 



§12 Mötet avslutas. 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit. 

 

 

 

 

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

Kennert Fridolfsson, ordförande             Lotta Östlund,sekreterare 

 

………………………………………………………      ……………………………………………………………      

Ewy Svensson, justerare                           Ingegerd Tornegård, justerare 

 


