
Skästra Byaförening   
 

Styrelsemöte  3/7  2015 

Närvarande: Birgitta Svärd, Lotta Westerström, Annika Englund och Kristian Ivarsson. 

1. Mötet öppnas 

 

2. Ekonomi:   ca 90.000 till godo i kassan 

årets deklaration har blivit ett par dagar försenad. Eventuell förseningsavgift betalas 

av föreningen. 

Försäljningspriset för föreningens marknadsbodar(8st) har till fullo erlagts av 

köparen. 

Tillika har försäljningspriset för kantstenarna till fullo erlagts. 

Ny hyresgäst i lägenheten på bygdegården är inflyttad och Bygdegården är uthyrd 

under sommaren 2015 tom den 15/8. 

 

3. Boulebanan är färdigställd redan v.24. Styrelsen tog beslut i att tillfråga och tillsätta 

en kommitte’ som sköter Boulebanan. Förslag på personer till den kommittén att 

tillfråga är Kjell-Ove Persson och Sten Jonsson. Kristian kontaktar dem. 

Förfrågan om invigning av Boulebanan. Styrelsen beslöt att föreningen står för ev. 

Kostnader för festligheter vid invigningen av Boulebanan. 

 

4. Styrelsen har efter diskussion insett och tagit beslut om att föreningen behöver köpa 

in två partytält av enklare modell som kan användas vid föreningens olika 

tillställningar.    

 

5. Fotbollsbataljen 2015 den 15 augusti  

Skästra Byaförening står för varmkorv och festis till alla barn under denna dag.  

Boda Byaförening står för festlokalen under kvällen. 

 

  



Skästra Byaförening   
 

 

6. Eldpallkojan:  Diskussion ang. Driftföreningen – hur löser man det praktiskt 

Ekonomisk förening: inte tillräckliga argument, ingen vinst första 10-15åren 

Risk att styrelsen blir anklagad för förskingring då ek.förening är en ”ny egen” 

förening. 

Arbetsutskott: Kan fortfarande drivas m bidragspeng, idiellt samt betalt arbete, 

                         Egen beslutsgång med regelbunden rapportering till styrelsen 

                         Egen budget ->  ansökt bidrag + sponsor 

                        Tillfråga intresserade  av EPK- sitta i AU    

 

7. Styrelsen har fått in larm från webbhotellet att utrymmet nått sin gräns. Kristian tar 

på sig att gå igenom filerna som ligger där och rensa ur och arkivera sådant som är 

för gammalt/utgånget. 

 

8. Utvärdering av årets grillfest som fick ställas in då det ej inkommit några 

anmälningar.   

Var det pga av:    

                - för sent utskickad inbjudan? 

                - inbjudan skickad via fel media? Endast FB och webbsida  ej pappersutskick     

Fortsättningsvis gör styrelsen utckick även via papper och sätter upp anslag på väl 

valda platser (ICA, anslagstavlor i byarna, på bygdegården) 

 

9. Beslut taget att Anita Ivarsson ska få 500kr ersättning för att hon servade Stora Enso 

vid deras möte som hölls på Skästra Bygdegård.   

 

10.  Mötet avslutas 

 

_________________________ 

Ordförande Birgitta Svärd  

 


