
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte  

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 20 oktober 2013, klockan 18.00 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund, Lena Bondesson, Eva Liljegren, Leif Persson 
Anita Ek-Svensson 

Frånvarande: Gunvor Westerlund 

 

§1 Mötet öppnas  

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

 

§2 Val av justeringsmän 

Till justeringsman valdes Leif Peersson  

 

§3 Byalagets verksamhete 

Anslagstavlan i södra Slätafly är nu flyttad från Birgers lada till busskuren på andra sidan 
vägen då det är bättre möjlighet att stanna där. 

Taket på skolan är lagat!!!!! Stort tack till de som lånade ut sin skylift för arbetet. 

Vattenrören vid toaletten behöver ses över, Leif får i uppdrag att kontrollera hur dessa 
ligger i väggen. Vi skall investera i tätningslister till skolans fönster och försöka att isolera 
ytterdörren och vidhängande entre. Dessutom beslöts att någon form av underhållsvärme 
behöver vara på i skolan. Även skolans vattenpump är fixad ochi funktion. 

 

§4 Medlemsmöte 

Torsdagen den 24/10 kl 18.00 startade vårt Medlemsmöte för att försöka konstruera och 
bevara något av all den kunskap som finns ute i stugorna om Slätafly. Målet är att vi ska 
inventera Slätaflys ”sevärdheter” och arbetet är på god väg. I dags dato har vi även haft 
vårt andra möte och då beslöts att vi ska koncentrera oss på en cykeltur och några stycken 
geocaching punkter. Mer information kommer vad det lider. Nästa tillfälle blir under 
januari och detta meddelas på hemsidan.   

 

 



 §5 Fönsterputsning 

Styrelsen beslutade att själva ta itu med fönsterputsningen av skolan under våren. Vi 
ansåg att vi kunde spara en avsevärd summa pengar på detta, men… all hjälp tas tacksamt 
emot. Tid för detta evenemang beslutas vid nästa styrelsemöte.  

 

§6 Julfet/Julbord 

Julfesten går av stapeln den 7 december och hela festkommiten hälsar oss välkomna. Leif 
har som vanligt lovat att ordna en julgran.  

     

§7 Övriga Frågor 

Slätafly Byalags Åsmöte kommer att hållas den 9 februari 2014 klockan 14.00 i Slätafly 
Skola.  

 

 

§8 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte kommer att vara den 12 januari  2014 klockan 18.00 i Slätafly Skola. 

 

§9 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet och tackar för trevligt genomförande  

 

 

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

Ewy Svensson, ordförande                                    Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

……………………………………………………………….        

Leif Persson, justerare                                  


