
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte 

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 2018-11-28 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund, Kennert Fridolfsson, Anita Ek-

Svensson, Gunvor Westerlund, Lena Bondesson  

Frånvarande: Ingegärd Tornegård 

 

 

§1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

 

§2 Val av Justeringsman 

Till justerare valdes Lena Bondesson och Anita Ek-Svensson 

§ 3  Årsmötet 

Årsmötet kommer att hållas den 3 februari 2019 i Slätafly Skola klockan 

14.00. Dagordningen finns att tillgå på hemsidan eller går att få genom att 

kontakta Lotta. Styrelsen fattade lite praktiska beslut i samband med 

årsmötet. Alla hälsas hjärtligt välkomna! 

§ 4 Investeringsbidraget 

Det vi sökte förra året är kvittona inlämnade till kommunen och allt åtgärdat 

när det gäller lampor, lampinsättning och diskmaskinen. Styrelsen 

diskuterade runt vad vi ska söka för nästa år och diskussionen fortgår 

fortfarande. 

 

 



   

§ 5 Bygdepenningen 

Den 3 december fick styrelsen besök av Sofie från Torsås kommun och Daniel 

Ganello från Regionförbundet. De informerade om att man kan söka ett 

bidrag på 15.000 kronor för ett projekt av något slag som de godkänner. Det 

fick inte vara till fysiska saker eller lön i någon form, utan till ett projekt.  

De gav exempel på sådant som gjorts i andra kommuner tex utomhusbio i 

sommarkvällen, inspirationsmöte om tex skolan, politisk debatt, kulturinslag. 

Egentligen vad som helst som någon engagerar sig i. Vi i byalaget har ett eget 

projekt som handlar om cykelorientering, att kunna konstruera en karta 

liknande den som finns i bla Jämjö och som de som deltagit i cykelturerna 

stiftat bekantskap med. Det skulle höja vår plats i kommunens aktivitetskarta 

för vi tror vi är ganska unika med detta. Anita fick i uppdrag att ta reda på 

mer och detta är under arbete. 

 

§ 6 Lions 

Vi har skickat in en ansökan om en hjärtstartare till vår skola med tillhörande 

utbildning till Lions och nu väntar vi med spänning på om vi kanske får en 

sådan 

 

§ 7 Mötet Avslutas 

 

Ordförande avslutar mötet och tackar för en trevlig stund 

 

 

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

Kennert Fridolfsson, ordförande             Lotta Östlund, sekreterare 



 

 

 

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

Lena Bondesson, justeringsman            Anita Ek- Svensson, justeringsman 

 


