
Protokoll nr 3.  Styrelsemöte Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2013-04-16.          
  Sid. 1 (2). 

 
Närvarande: Ordförande  Tommy Berglund 

Sekreterare  Hjördis Eklund 
Ledamot                     Monica Sandberg 
Ledamot  Lars-Åke Grönlund 
Ledamot   Per-Erik Karlsson 

Frånvarande: Kassör  Ann-Marie Enberg 
Ledamot   Bernt Lundberg 
Ledamot   Anna Lindblom 
Vice ordförande Sture Johansson 
Suppleant  Åke Oskarsson 
Suppleant  Jimmy Larsson 
 

 
1.Val av justerare. 
Jämte ordföranden valdes Monica Sandberg och Lars-Åke Grönlund att justera dagens 

protokoll. 

 
2. Föredragningslista. 
Föredragningslistan godkändes.  

 
3. Uppföljning av protokoll  13-02-27 

 Bardisken 

Lars-Åke ordnar med glasskiva till bardisken för att plana ut fördjupningen och därmed 

förebygga eventuella olyckor då glas placeras på bardisken.                                        

 Broschyr om Lauker 

Arbetet pågår. Se protokoll 121011 Hjördis hör med Inger Karlsson och Madeleine Löf om 

hur arbetet fortskrider. 

 Grind till trappa 

Madeleine Löf ansvarar för att grind köps till trappan upp till loftet. Grind såväl uppe som 

längst ner i trappan. Madeleine ordnar grindarna då hon besöker ex. IKEA. 

 Hemsidan 

Monica och Ann-Marie kommer att ordna så att Antes gården kommer att finnas på hemsidan. 

Arbetet pågår. 

 Termostat till herrduschen 

Lars-Åke kommer att ansvara att byte sker av termostaten. 

 Skyltar rådjur och hembygdsmuseum 

Lars-Åke Grönlund har haft kontakt med Vägverket i Arvidsjaur om det är möjligt att få uppsatt 

”varningskylt rådjur” i bägge ändarna av byn Lauker samt  uppsatt skylt” hembygdsmuseum” på samma 

stolpe som bl.a. vägskylten Lauker. Vägverket svarade att tillverka själv skyltarna, men att skyltarna bör 

vara snygga. 

Lars-Åke Grönlund kontaktar Bernt Lundberg om tillverkning av skyltarna.     

 Träff Skogsägarna och Allmänningen den 15 maj 2013.  
Marie Grönlund, Monica Sandberg, Marita Hägglund och Hjördis Eklund ansvarar för serveringen under 

denna träff. 

 Stadgar Lauker-Lövvikens byastugeförening 

Styrelsen genomförde översyn av stadgarna och kom med förslag på ändringar. Förslagen kommer att 

presenteras under årsmötet 2014 och 2015. 
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 Lagfart 

Ansökningen om lagfart gällande byastugan har pågått under ca 1 år. Fantastiskt bra arbete utfört av Tommy 

Berglund, Per-Erik Karlsson och Sture Johansson. Nu är det klart och det finns lagfart. 

 

4. Ekonomi 
Ordinarie företagskonto 84.389 kr 75 öre 

 
5. Övriga frågor: 
a. Utvärdering av Laukernappet .  

Se separat papper. 

b. Planering Valborgsmässoafton 

Aktiviteten börjar 19.00. Per-Erik och Eva Karlsson tänder majbrasan, håller i insjungning av våren och 

grillar hamburgare. 

Monica hör med Gunnel Johansson om Gunnel och Eli Johansson eldar i Antesgården och håller i servering 

av fika i Antesgården. 

Brasa tänds även på grillplatsen utmed vägen till byastugan. 

Monica Sandberg och Lars-Åke Grönlund kommer att vara behjälpliga under kvällen. 

c. Framtidsträffen den 23 april kl 18.00 

Hjördis Eklund, Tommy Berglund, Lars-Åke Grönlund förbereder denna träff. Hjördis har med sig 

sammanställning över idéer som framkommit då bybor träffats under 2012. Servering av kaff/te med dopp. 

d. Teckna avtal om att disponera konto m.m i Sparbanken Nord 

Ledamöterna hjälptes åt att fylla i detta avtal och vidimerades av två ledamöter Tommy Berglund och Lars-

Åke Grönlund. Hjördis Eklund fick i uppdrag att lämna detta avtal till Sparbanken Nord onsdagen den 17 

april 2013. 

e. Städdag måndagen den 3 juni 2013 kl. 18.00 

Denna kväll blir det våffeltillverkning som vi avnjuter efter att städning har genomförts. 

Detaljerad planering av städdagen den 16 maj då det är styrelsemöte. 

f. Förfrågan om möjligheter för sommarstugegäster som saknar rinnande vatten att få diska i 

byastugan? 

Styrelsen diskuterade denna fråga och kom fram till att på prov tillåta sommarstugegäster som är 

medlemmar i bysatugeföreningen få låna nyckel för att genomföra diskning av medhavda porslinet.. Vid 

utlåning betala 20 kr till utlånaren av nyckeln. Nyckeln ska lämnas åter efter denna aktivitet. 

Utvärdering  kommer att ske om ett år, april 2014. Då utvärderas antal utlåningar och hur det har fungerat i 

övrigt. 

 

9. Nästa styrelsemöte:                     
16 maj 2013 kl. 18.00 

 

……………………………………………………………….. 

Tommy Berglund 

Ordförande 

 

……………………………………………………………… 

Hjördis Eklund 

Sekreterare 

 

………………………………………………………………… 

Monica Sandberg                                 Lars-Åke Grönlund 

Justerare                                                Justerare 


