
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 
 
 
Skästra Byaförening 
Konstituerande styrelsemöte 2019-05-30 
 
 
 
Närvarande: Birgitta Svärd, Sten Jonsson, Nina Fällström och Rolf Fällström. 
 
1. Mötets öppnades av ordförande Birgitta Svärd och alla hälsades välkomna. 
 
2. Till justeringsmän valdes Sten Jonsson och Nina Fällström. 
 
3. Konstituerande styrelsemöte klart med Swedbank. 
Allt klart med Swedbank och att Birgitta och Sten var för sig kan företräda byaföreningen i 
alla bankärenden. 
 
4. Kontakt med kommunen 
Rolf uppdaterar adressuppgifter till kommunen. 
 
5. Om Eldpallekojan 
15 juni röjardag. Tid. 09.00. Meddela byborna om att den dagen ägnas åt Eldpallekojan. 
Anmälan till lunch. Serveras uppe vid Eldpallekojan. Inbjudan via reklamblad, facebook och 
hemsidan. 
 
Vi tar fram en arbetsplan för färdigställandet av eldpallekojan. Vi ser över vilka arbeten vi 
kan söka spons för från företagen och om vi ska söka bidrag för några arbeten. 
Jakob o Sten har tittat på eldpallekojan ang färdigställanden och att söka bidrag. Jakobs 
förslag. Ej söka bidrag för detta. Först och främst städa undan. Därefter bjuda dit folk och 
berätta vad vi ska göra. Därefter söka sponsorpengar. 
Några punkter angående kommande arbetsplan för färdigställandet: 
Bord och bänkar behöver ordnas. Prata med Birger. 
El dras, ev från Lôkes som är närmast. 
Röja runt eldpallekojan, kolla med Jakob. Birgitta. 
Köra upp grillar. Inventera grillar. Sten kollar. 
De som ska vara invändigt för skorsten och eldpallen har Sme-Pelle hos sig. Sten pratar om 
det med Pelle. 
Stenarna ligger däruppe, kantstenar som räcker till två varvs höjd. Pelle har gjort i ordning 
järn för att. 
 
6. Om kommunbidrag 
Kommunens bidrag, söka för driftskostnader. Kostnader på 5300 kr för försäkring. Plus lite el 
o vatten. Rolf o Sten kollar på förra årets ansökan och lämnar in ny. 
 
7. Om konto 
Föra över de pengar som finns på depåkontot till föreningens vanliga lönekonto. 



 
8. Övriga frågor 
Nina pratar om projekt för grönsaksodling. Exempel från Arbro. Vore spännande med att få 
byn mer levande genom att starta upp. 
 
9. Nästa möte 15 juni 2019 vid Röjardagen 
 
10. Mötet avslutades. 
 
 
 
-----------------------------------   ----------------------------------- 
Birgitta Svärd, mötesordförande  Rolf Fällström, mötessekreterare
 . 
 
 
Justeringsmän 
 
 
-----------------------------------   ----------------------------------- 
Sten Jonsson    Nina Fällström . 
 
 
 


