
Styrelsemöte i Byxelkroks AIK 
 
Tid: Tisdagen den 15 januari 2019 kl. 18.00-19.00 
Plats: Hos Kåre Wahlberg, Brokvägen 5, Byxelkrok 
 
Närvarande: Tommy Svensson, Gugge Björstad, Magnus Andersson, 
Bengt-Olof Hallin, Jonta Hals, Mats Bengtsson, Kåre Wahlberg och Eva 
Aleson. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
 Tommy öppnade mötet. 
 
§ 2. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§ 3.  Justering av dagens protokoll 
 Till justeringsmän utsågs Magnus och Bengt-Olof. 
 
§ 4. Justering av protokoll från den 15 november 2018 
 Noterades att protokollet justerats. 
 
§ 5. Namnförslag på scenen, omröstning 
 Namnet ”Spelhytten” antogs. 
 
§ 6. Uppföljning av julens aktiviteter 

Noterades att julmarknad hållits i Norrgården, julen har 
dansats ut och granen skall tas ned. Extra tipspromenader har 
hållits både på juldagen och nyårsdagen. 
 

§ 7. Skolhuset 
Kåre och Jonta har arbetade med att röja ut huset samt lagt 
spånskivor på golvet i köket. En fläkt med uttag genom 
väggen skall installeras. Kåre presenterade vidare skissar 
över tänkbar ombyggnad i 3D format. Baiks ekonomi medger 
f.n. inte några större ombyggnadskostnader.  
 

§ 8. Värmepump 
 Har beställts av Jonas men är ännu inte installerad. 
 
§ 9.  Boden i hamnen 
 Jonta ska ringa och ta reda på vilka planer som finns för 

sommaren. 
 



§ 10. Bodar, container festplatsen 
 Noterades att containern var på plats och att vissa smärre 

reparationer behöver göras. De ”ruttna” bodarna ska tas om 
hand och brännas. Nödutgångar behöver anordnas, tänkbara 
alternativ diskuterades. Mixerbordet måste flyttas, tänkbar 
placering skulle kunna vara ett trädäck invid en av tallarna. 

 
§ 11 Flagga 
 Flaggorna kostar 425:-/ styck. Beslutades beställa 10 st. 
 
§ 12.  Ekonomisk rapport 
 Gugge presenterade utfall för 2018 och kommenterade en del 

poster. Det noterades att scenbygget medfört stora kostnader. 
 Skyltarna för Kvarngården, Eneman och Jonasson skall tas 

ned, då dessa inte längre är intresserade av att medverka. 
 
§ 13. Övriga frågor 
 Bryggan 
 Jonta meddelade att kommunen sannolikt kommer att ta över 

driften av bryggan. 
 Ölandsmästerskapen i Bowls 
 Ölandsmästerskapen i Bowls hålls den 16-17 februari. 

Anmälan skall göras till Öland Idrottsförbund (anmälan är 
inlämnad av Gugge den 16 jan.) 

 Den 9 februari kl. 14.00 anordnas träning/match i Norrgården 
för hugade deltagare. 

 Lindfors/Midsjö 
 Vi avvaktar med Lindfors. Midsjö kommer sannolikt att hålla 

sin familjekväll även denna sommar. 
 Snuskafton den 23 juli 
 Magnus har kontakt med Staffan Hellstrand och skall 

undersöka vidare om han kan tänka sig något evenemang 
framöver. 

 Hemsida 
 Lars-Erik Kjellström har erbjudit sig att fixa en hemsida åt 

Baik, vilket tacksamt noterades och accepterades. Till 
ansvarig utgivare utsågs Tommy. Eva meddelar Lars-Erik. 

 Inför årsmötet 
 Eva presenterade ”inför årsmötet” och förslog en 

stadgeändring, att framläggas på årsmötet, för att få bättre 
överensstämmelse mellan stadgarna och det faktiska antalet 
styrelseledamöter. Hon uppmanades av Mats att ”inkomma 
med en motion till årsmötet”. (Då årsmötet är fel forum har jag 



i bifogade skrivelse redovisat varför jag inte har några som 
helst avsikter att fullfölja denna uppmaning). Då styrelsen 
sålunda inte bifallit förslaget om stadgeändring är det 
förkastat. 

 Årsmöte 
 Ordinarie årsmöte äger rum i Norrgården den 9 mars kl. 15.00 
 
§ 14  Nästa möte 
 Den 26 februari kl. 18.00 hos Kåre. 
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