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Plats: Thord Larsson

1. Genomgång föregående protokoll. (22-08-28)

2. Redovisning Byalagets verksamhet höst 2022.
a) Styrelsemöte 22-08-28 och 22-12-04
b) Höst röj 1-okt  röjning av sly kring kvarnhjulet samt skräpplockning vid vägkanter och de två  
busshållplatserna..

3. Redovisning Byalagets ekonomi.
a) Konto 38,558 kr
b) Handkassa?              42  kr
c) Totalt 38,600 kr 
d) Vägbidrag av totalen   2.605 kr

4. Händelser i Byn/ området?
a) Ny fastighet (nybygge vid Våtsjön)
b) Skräp! Efter vägar och inte minst vid återvinningsplatsen! Finns risk att återvinningsstationen 

kommer att stängas om det är fortsatt medskräpning runt återvinningskärlen. Det slängs saker 
som skall lämnas på en större sopåtervinning.

c) Hästar i Motionsspår uppe vid militären detta är ej tillåtet enligt platschef Jerry Taberman.
Styrelsen samtalar med hästägare i byn för att säkerställa att denna information är känd.

d) Kinne är nu snart helt renoverad och invigning kommer att göras i slutet av januari 2023. 
Byalaget bjuds in för visning av de nya lokalerna.

c)   Om och tillbyggnad av lägret kommer att fortsätta och vissa delar av lägret 
      kommer att bli inhägnat av säkerhetsskäl. Jerry Taberman platschef kommer 

gärna och informerar om vad som händer och vad som planeras framöver.  

5. Kommande aktiviteter i höst/vinter?
a) Mellan -sjölandet   det finns möjligheter att söka pengar för projekt

b) Kostnader byalagets konto? Beslut att säga upp swishkontot stor kostnad behöver sägas upp nu 
för att slippa betala för en fast kostnad 2023

c) Ersättningar till Byalaget?
d) Byalagets inventarier som är placerade i lokaler vid militären? Genomgång av inventarier 

lista. Det finns blandannat plaststolar och gamla plastbord dessa slängs då de är 
skadade. Övriga saker behålls tillsvidare.

e) Görs en ansökan till jordbruksverketom även för 2023 bidrag för betade hagar.
f) Görs även ansökan om vägbidrag för 2023 för enskild väg.  

Summa vägbidrag för tidigare år 2 605 kr finns särskilt redovisat i kassan

6. Hemsida: 2022 Hittills 16 206 besök. 
Sponsring av hemsidan kommer Jonas Nilsson göra för 2023.

7. Vilka i styrelsen har inlogg till hemsidan.
Thord Larsson har inlogg behöver någon ytterligare ha en inlogg till hemsidan?

8. Övrigt.
a) Årsmöte, Nyval av styrelsens ledamöter, 
b) Sammansättning/funktioner i Byalag?
c) Ändring i Byalagets föreskrifter?
d) Hur skall vi fortsätta med byalaget?? Hur skapa intresse och för vad som händer i byn och vad vill 

byborna idag. Vad behöver en styrelse göra vi kallar till en upptaktsträff i januari 2023 och bjuder in 
några personer för att få inspiration och synpunkter
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9. Nästa möte
Thord återkommer med datum för uppstartsmöte i Januari 2023

10..Telefon nummer
Mellansjölandet Anna Nilsson Samordnare 070 9188525
Villingsbergs skjutfält Jerry Tauberman Platschef 076 1158581

Närvarande på mötet:

Christer Hafvenstein,  Solvej Attlerud. Thord Larsson
Margareta Paulin Dahlkvist, Conny Nyblom, 
Jonas Nilsson anmält förhinder.


