
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte 

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 2015-02-22 klockan 18.30 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund, Lena Bondesson, Anita Ek-

Svensson, Gunvor Westerlund, Leif Persson,  Kennert Fridolfsson och 

adjungerad Ingemar Svensson för kvällens möte 

 

§1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

 

§2 Val av Justeringsman 

Till justerare valdes Kennert Fridolfsson 

 

§3  Konstituerande av styrelsen 

Styrelsen konstituerade sig enligt följande 

Ewy Svensson           ordförande 

Lotta Östlund            sekreterare 

Lena Bondesson        kassör 

Anita Ek-Svensson    ledamot 

Kennert Fridolfsson  ledamot 

Gunvor Westerlund  suppleant 

Leif Persson                suppleant 

 



§4   Tennisbanan 

Ingemar Svensson var inbjuden för att redogöra för Tennisklubbens olika 

förehavanden. De träffas varje vår och rensar och städar upp på och runt 

tennisplan. För närvarande diskuteras huruvida det finns ett aktuellt 

arrendeavtal då det förra enbart stäckte sig över 10 år och detta löpte ut för 

ett antal år sedan. Ordförande får i uppdrag att konsultera tekniska nämnden 

i Torsås Kommun för att se om det kan finnas ett servitut angående 

Tennisplan. 

§5  Välkomst skylten till Slätafly 

Karl-Ingvar har begärt hjälp med skötseln av vår fina plantering. Ordförande 

har varit i kontakt med Jonny Svensson om att vattna blommorna under vår 

och sommar och detta tyckte han var en trevlig ide. Styrelsen tar på sig 

uppgiften att se till att det finns friska och fina blommor att vattna och Ewy 

börjar.. 

§6  Kulturbidrag 

Styrelsen kommer att ansöka om ett kulturbidrag från kommunen senast den 

28/2. Vårt mål är att äska pengar till utemiljön runt skolan, försköna 

byvandringen i södra Slätafly och även kanske få en slant till det stundande 

30 års jubileet som Slätafly Byalag firar i år. 

§7  Uthyrningsregler 

Ewy tar kontakt med Brandkåren för att kolla vilket brandskydd vi måste ha, 

hur många personer lokalen tillåter och annat i samband med detta. 

Dessutom skall försäkringen av fastigheten ses över då vi gjort många och 

stora förbättringar i skolan. Lotta och Ewy har funnit ett exempel från en 

annan bygdegård på regler och ska kolla över dessa och lägga fram ett förslag 

till styrelsen till  nästa styrelsemöte. Lena får också i uppdrag att kolla om 

Mariahemmet kan ha fler bord till övers som de inte använder. 

§8  Nästa styrelsemöte 

Nästa möte kommer att infalla söndagen den 19 april klockan 18.30 i skolan 

   



 

§9  Mötet Avslutas 

 

Ordförande avslutar mötet och tackar för en trevlig stund 

 

 

 

 

 

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

Ewy Svensson, ordförande             Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

 

………………………………………….. 

Kennert Fridolfsson, justeringsman 

 


