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  Datum 

  2021-11-21 
 

 Styrelseprotokoll 2021-04 
Tid: 2021-11-10 

Plats: Hos Tomas 

Deltagande Erling Kjellander, Sven-Erik Eriksson, Jan Inge Jönhill, Steen Helweg-Andersen, 
Calle Hansson, Tomas Wijk 

Förhinder:  Ida Johnsson 

 
Punkt Aktivitet 

  
1 

 
Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Erling Kjellander. Tomas Wijk hälsades särskilt väl-
kommen som ny i styrelsen. 

2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes att ligga till grund för mötet.  

3 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Tomas Wijk utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

4 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte 2021-09-01 har skickats via mejl till alla i 
styrelsen. Protokollet från styrelsemötet läste upp och godkändes för att läggas till 
handlingarna.  

5 
 

Skrivelser och rapporter 
a) Årsmötet d. 1 september. Det var god uppslutning med 32 närva-

rande vid årsmötet i Kyrkhuset. Sven-Erik och Tyra svarade som vanligt 
för en god fika och sedan höll Bengt och Sara Olsson en uppskattad före-
läsning med bildvisning från deras dramatiska resa i Nepal just under en 
förödande jordbävning där 2015. 

b) Lördag d. 4 september samlades många av byalagets medlemmar vid 
Sörby Tingsbackar, Torp för att slutföra upprustningen av domarringen. 
Med skyffel, räfsor och spannar och korgar lades flis längs stigen till sten-
sättningarna och en fin skylt sattes upp. Byalaget ordnade sedan med korv-
grillning. 

c) Kulturgruppen rapporterade att de arbetat med förberedelser för att ta fram 
skyltar m.m. över tidigare hus i Sörby. Sven-Erik håller på med att tillverka 
en karta över byn i form av en stor trätavla (250 x 250 cm) med de ca 60 hus 
som finns i byn idag och de ca 50 som funnits. Trätavlan ska placeras i 
Toms lada.  

8 Ekonomi 
Sven-Erik rapporterade att det finns 5973 kr i kassan, vilket är bra. Visserligen har 
byalaget haft få aktiviteter, men vi har inte tagit ut medlemsavgifter för 2021. 
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9 
 

Planering av kommande aktiviteter  
a) Vid berättaraftonen d. 24 november kommer K. G. Johnsson från Ceder-

borgsällskapet att berätta om författaren Carl August Cederborg. Sven-Erik 
ordnar med fika som byalaget bjuder på. 

b) Tomten vid Hultastenen d. 23 december. Elle och Kalle ansvarar för 
tomte, korv, glögg, pepparkakor m.m. Ida har ordnat muggar.  

c) Planering av program för 2022. Det preliminära programmet för nästa år 
fastställdes. Jan Inge sammanställer en A4 och lägger sedan programmet 
på hemsidan. 

 Övriga frågor 

− Kyrkoböcker. Beslöts att förvara kyrkoböcker från 1600-talet till 1800-talet i 
Toms lada. Sven-Erik transporterar.  

− SMS. Diskuterades möjligheten att sms:a medlemmarna inför byalagets aktivite-
ter. 

− Google-konto. Tomas erbjöd att ordna ett Google-konto, vilket beslöts. 

− Uppvaktning och kondoleanser. Beslöts att byalaget av praktiska och andra 
skäl inte ska uppvakta medlemmar vid födelsedagar och inte kondolera vid be-
gravningar. 

10 Nästa styrelsemöte 
Beslöts att nästa styrelsemöte är d. 2 februari 2022 hos Ida. 

11 
 

Mötet avslutades. 
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. Styrelsen tackar 
också Tomas och Åsa Wijk för den goda fikan vid mötet.  

Vid protokollet:  
 
 
……………………………………………… 

 

Jan Inge Jönhill  

Sekr. 
 
 

 

Justeras: 
 
………………………………………………. 
Erling Kjellander  
Ordförande 
 
 
...…………………………………………… 
 
Tomas Wijk 

 

 


