
Protokoll	  från	  Bjälborådets	  styrelsemöte	  	  
2014-‐11-‐06	  

Bjälbo	  Norrgård	  
	  

	  
Närvarande:	  
Fredrik	  Kåhlin,	  ordförande	  
Tove	  Kastberg,	  sekreterare	  
Rolf	  Båvius,	  ledamot	  
Kristin	  Henrysson,	  ledamot	  
Daniel	  Bladh,	  ledamot	  
	  
	  
§1	  Mötets	  öppnande	  
	  
Ordförande	  Fredrik	  Kåhlin	  hälsar	  välkommen.	  
	  
	  
§2	  Val	  av	  justerare	  
	  
Daniel	  Bladh	  väljs	  till	  justeringsman	  
	  
	  
§3	  Godkännande	  av	  dagordning	  
	  
Dagordning	  godkänns	  
	  
	  
§4	  Föregående	  protokoll	  	  
	  
Genomgång	  av	  föregående	  protokoll	  
	  
	  
§5.12.2	  Bredband	  
	  
Fredrik	  har	  varken	  kommit	  i	  kontakt	  med	  Kenneth	  Hummelgren	  från	  kommunen	  eller	  
DJ-‐data	  i	  Skänninge.	  Vi	  diskuterar	  hur	  vi	  ska	  gå	  vidare	  med	  bredbandsfrågan	  och	  
beslutar	  att	  Fredrik	  fortsätter	  att	  försöka	  få	  kontakt	  med	  såväl	  DJ-‐data	  som	  Kenneth	  
Hummelgren.	  
	  
	  
§5.12.11	  Information	  från	  Leader	  
	  
Kristin	  informerar	  att	  Leader	  Folkungaland	  förmodligen	  kommer	  att	  bibehålla	  sin	  
organisationsform	  där	  man	  kan	  söka	  bidrag	  för	  diverse	  projekt	  som	  främjar	  
landsbygden.	  	  Kristin	  sammanfattar	  även	  vad	  som	  sades	  på	  mötet	  ”inspiration	  till	  lokalt	  



ledd	  utveckling”	  i	  Mjölby	  stadshus	  den	  6	  oktober.	  Mer	  information	  kommer	  framöver	  då	  
Leader	  går	  in	  i	  en	  ny	  programperiod.	  
	  
§	  5.12.12	  Information	  och	  utskick	  från	  kommunen	  
	  
Ingen	  ny	  information	  från	  kommunen	  
	  
	  
§5.12.14	  Bypasset.se	  
	  
Vi	  genomgår	  en	  mindre	  utbildning	  i	  Bypassets	  användarmanual	  efter	  att	  Fredrik	  ordnat	  
med	  inloggningsuppgifter	  till	  styrelsen.	  Ambitionen	  är	  att	  hemsidan	  skall	  bli	  mer	  
levande	  då	  fler	  får	  access	  till	  att	  publicera	  artiklar	  rörande	  Bjälbo.	  Vi	  ger	  hemsidan	  ett	  
”prövoår”	  för	  att	  sedan	  utvärdera	  om	  den	  är	  värd	  att	  behålla	  eller	  om	  vi	  istället	  skall	  
satsa	  på	  andra	  informationskanaler.	  	  	  
	  
	  
§5.13.2	  Ombyggnation	  av	  kyrkan	  
	  
	  Vi	  diskuterar	  mötet	  som	  ägde	  rum	  i	  Bjälbo	  kyrka	  den	  16	  oktober	  då	  länsstyrelsen	  
genomföre	  ett	  tillsynsbesök.	  Många	  från	  Bjälborådet	  hade	  samlats	  för	  att	  skicka	  en	  
signal	  om	  att	  man	  tar	  frågan	  om	  kyrkans	  ombyggnation	  på	  största	  allvar.	  Stiftet	  vill	  dock	  
se	  en	  ambition	  till	  mer	  kyrkliga	  aktiviteter	  och	  lämnar	  frågan	  om	  kyrkans	  ombyggnation	  
svävande.	  Vi	  beslutar	  att	  fortsätta	  uppmärksamma	  frågan	  och	  försöka	  till	  att	  föra	  fram	  
den	  på	  dagordningen.	  
	  
	  
§5.13.3	  Lekplats	  
	  
Tove	  informerar	  sin	  mailkorrespondens	  med	  Anneli	  Ahlgren	  på	  kommunen.	  Det	  finns	  en	  
möjlighet	  att	  Bjälborådet	  kan	  fungera	  som	  juridisk	  person	  och	  köpa	  loss	  mark	  för	  att	  
anlägga	  en	  lekplats.	  	  På	  så	  vis	  kan	  man	  komma	  runt	  ansvarsfrågan	  som	  en	  ensam	  
markägare	  kan	  känna	  tveksamhet	  inför.	  Vi	  diskuterar	  även	  fler	  alternativ	  för	  
placeringen	  av	  en	  lekplats.	  Frågan	  lämnas	  till	  nästa	  möte.	  	  
	  
	  
§5.13.4	  Skolskjuts	  
	  
Barn	  från	  Bjälbo	  får	  numera	  ta	  med	  en	  kompis	  hem	  med	  skolbussen.	  
Ingen	  vidare	  information	  kring	  skolskjuts	  för	  gymnasieelever.	  	  
	  
	  
§6.12.4	  Ekonomisk	  avstämning	  
	  
Kassör	  ej	  närvarande	  
	  
	  
§7	  Övriga	  frågor	  
	  



Inga	  övriga	  frågor	  diskuterades	  
	  
	  
§8	  Tid	  och	  plats	  för	  nästa	  möte.	  
	  
Den	  29	  januari	  kl.	  19.00	  hos	  Daniel	  Bladh	  i	  fd.	  församlingshemmet.	  	  
	  
	  
§9	  Mötets	  avslutning	  
	  
	  
	  
	  
………………………………………………	  
Tove	  Kastberg	  
	  
Sekreterare	  
	  

………………………………………………	  
Daniel	  Bladh	  
	  
Justerare	  

	  



	  
	  
	  


