
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte  

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 8 juni 2014, klockan 18.30 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund, Lena Bondesson, Gunvor Westerlund,   Anita 
Ek-Svensson, Leif Persson 

Frånvarande: Eva Liljegren 

 

§1 Mötet öppnas  

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna och meddelar att Gunvor 
Westerlund går in som ordinarie ledamot idag för Eva Liljegren som meddelat förhinder. 

 

§2 Justeringsman 

Till Justeringsman valdes Leif Persson  

 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänndes 

 

§4 Beviljade Föreningsbidrag 

Slätafly Byalag har beviljats 1000 kronor i bidrag för vår studiecirkel vi haft, dessutom 
kommer vi att få pengar från kursverksamheten för antalet deltagande vid studiecirkeln. 
Dessutom har vi beviljats 5000 kronor i föreningsbidrag av Torsås Kommun. 

Alla arrangemang som bedrivs i Byalagets regi går direkt in på Torsås kommuns hemsida 
genom vår duktiga webmaster. 

 

§5 Renovering av skolans lokaler  

Arbetet med renoveringen fortskrider och byggkommiten med medhjälpare har gjort ett 
fantastiskt arbete. Nu stundar dock mer – vävarna är snart uppe helt och hållet på 
övervåningen och byggkommitten får i uppdrag att flytta upp skåp så de kan packa in sitt 
materiel, garn och dylikt. 

Fram mot höstkanten är det också planerat för att vi ska sätta in ett kök i det rum som 
vävarna använt. Detta har i sin helhet skänkts av en privatperson och vi är mycket glada 



och tacksamma för detta. Om några vill hjälpa till med hitforsling av detta kan de anmäla 
sig till någon i byggkommiten. Dessutom håller en eldsjäl i de södra trakterna av Slätafly på 
att bygga en ramp för alla våra äldre medlemmar och när den skall flyttas på plats behövs 
starka armar till att hjälpa till.    

 

 §6 Sommarfesten 

Denna årliga begivenhet kommer att gå av stapeln den 23 augusti klockan 15.00. Massor 
av god mat, kaffe med tilltugg och en himla massa kul tävlingar, och såklart dragning på 
stora lotteriet. Pris per person blir 100:- och sista anmälningsdatum är den 16/8. Anmäler 
sig gör man till flickorna i festkommiten så de kan planera för matgästerna. 

 

§7 Fortsättning Projekt Vandringsled 

Planläggning pågår för fullt för höstens nya kurs och denna gång kommer vi sikta in oss på 
en vandringsled. Håll utkik på hemsidan för mer info. Leif får i uppdrag av styrelsen att 
kontakta Lars-Åke för vidare planering.  

     

§8 Bakluckeloppis 

Söndagen den 3 augusti mellan klockan 10 och 15 kommer det att anordnas 
bakluckeloppis vid skolan. Det kommer även finnas möjlighet att hyra sig ett bord inne i 
skolan. Kostnad för bord eller bilplats är 50:- och man anmäler sig till Lotta på telefon    
073 – 537569. Kaffe och kaka och dricka kommer att finnas till försäljning till 
självkostnadspris. 

 

§9 Meddelande icke-medlemmar 

Styrelsen har fått en förfrågan om att skicka ut meddelande om byalagets aktiviteter till de 
som inte är medlemmar. BESLUT: Nej detta kommer inte att genomföras då all vår 
information för allmänheten finns att tillgå på Byalagets Hemsida. 

 

§10 Övriga Frågor 

Östlunds i backen har erbjudit byalaget 200:- för det när som ligger på muren bakom 
skolan. BESLUT: sålt 

En privatperson är intresserad av att köpa det bäst bevarade pingisbordet för 100:- 
BESLUT: sålt. 

 

 



§11 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet och tackar för trevligt genomförande  

 

 

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

Ewy Svensson, ordförande                                    Lotta Östlund, sekreterare    

 

 

……………………………………………………………….. 

Justeringsman Leif Persson                              


