
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte & Konstituerande möte 

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 10 mars 2013, klockan 18.00 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund, Lena Bondesson, Eva Liljegren, Gunvor 

Westerlund, Anita Ek-Svensson 

Frånvarande: Leif Persson 

 

§1 Mötet öppnas  

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

§2 Val av justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Anita Ek-Svensson och Eva Liljegren 

§3 Sammansättning av årets styrelse 

Ewy Svensson    -  ordförande 

Lotta Östlund     -  sekreterare 

Lena Bondesson – kassör 

Ledamoter         -  Leif Persson & Eva Liljegren 

Suppleanter      -  Anita Ek-Svensson & Gunvor Westerlund 

 

Dispositionsrätt för Slätafly Byalags Bankgiro tecknas av Ewy Svensson & Lena Bondesson 
var för sig 

Styrelsen beslöt att fortsätta med kutymen att alltid kalla även suppleanterna till alla 
styrelsemöten.  Var och en ansvarar för att meddela per mejl om man får förhinder att 
närvara vid ett styrelsemöte. 

 

§4 Hemsidan 

Styrelsen har fått diverse frågor rörande den nya fina Hemsidan.  

Beslut: Styrelsens namn och telefonnummer tillika mejladresser kommer att finnas på  

              hemsidan. 



Webmastern har fått förfrågan om det ska stå på hemsidan vilka som skänkt gåvor till 
byalager. 

Beslut: Inga namn kommer att läggas ut på hemsidan då en del inte vill synas så offentligt. 

              Styrelsen kommer att ombesörja att berörda uppmärksammas. 

Styrelsen tyckte att initiativet med en Gästbok på hemsidan var mycket trevligt. 

 

§5 Information till dem som ej ha tillgång till dator 

Byalaget har fyra platser där protokollen kommer att sättas upp 

1 – Anbergs Busskur 

2 – Södra Slätafly på Birgers lada 

3 – Anslagstavlan utanför skolan 

4 – Trollefjälls vägskäl 

Dessutom kommer protokollen att läggas ut i sin helhet på vår nya Hemsida. Eftersom alla 
våra medlemmar inte har tillgång till dator kommer en del protokoll också att skickas 
brevledes till de utanför Slätafly. Lena & Ewy får i uppdrag att se över vilka dessa 
medlemmar är så att ingen missas i utskicken. För allas information vill vi också tala om att 
Byalagets Bankgiro nummer finns på vår hemsida under fliken medlemskap. 

 

§6 Lokalhyran 

En diskussion fördes gällande uthyrning av skolan och dess inventarier. Styrelsen beslöt att 
inte göra några förändringar mot hur det ser ut i dagsläget.  
      

Kostnaden för att hyra skolan är följande: Icke-medlem  300:- 

                                                                              Medlem          100:- 

 

§7 Lotteriansvarig 

Styrelsen beslöt att det i år skulle vara två stora lotterier, vid sommarfesten och julfesten. 
Det blir 5 listor med 20 lotter och vi uppmanar alla att stödja detta genom att köpa en lott. 
Vinster till lotteriet tas tacksamt emot. 

Ett mindre lotteri planeras till Valborgsfirande och även där tas det tacksamt emot priser. 
Det kommer att finnas korv &bröd, våfflor & kaffe till försäljning till självkostnadspris. Mer 
info kommer på hemsidan och anslagstavlorna. Vill man lämna ett bidrag till själva 
valborgselden går detta bra mot att det naturligtvis ska vara brännbart och hälsovänligt 
avfall.     



§8 Promenadansvarig 

IngMarie Fridolfsson kommer att hålla i promenaderna i Slätafly. Dessa kommer att starta 
under april månad och variera sig till att både ske dagtid och kvällstid. I dagsläget finns 
inget startdatum men det kommer att finnas fortlöpande information på Hemsidan och på 
anslagstavlorna. 

 

§9 Övriga Frågor 

Vi har en köpare till församlingshuset och nu inväntar vi det juridiska arbetet med 
försäljningen. 

Fastighetskommiten är redan igång med nästa projekt, takomläggningen. I dagarna 
kommer flera olika firmor att få lämna sina anbud på arbetet som blir stort och 
omfattande. Tommy Svensson har varit i kontakt med Länsstyrelsen om EU-bidrag, dock 
var det försent i år men eftersom det är ett omfattande pappersarbete vid en sån här 
ansökan ska vi försöka få ett bidrag till takbytet till nästa år. 

Storstädningen av skolan som brukar utföras varje vår kommer i år att förläggas till hösten 
istället, detta pga att den hårt arbetande fastighetskommiten ska tvätta fasaden under 
våren/sommaren och styrelsen anser det vara ogjort arbete att städa innan det blir klart. 

§10 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte kommer att vara den 2 juni 2013 klockan 18.00 i Slätafly Skola. 

§11 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet och tackar för trevligt genomförande  

 

 

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

Ewy Svensson, ordförande                                    Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

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

Anita Ek-Svensson, justerare                                 Eva Liljegren, justerare 


