
Protokoll nr 5.  Styrelsemöte Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2013-06-18.          
  Sid. 1 (2). 

 
Närvarande: Vice ordförande Sture Johansson 

Sekreterare  Hjördis Eklund 
Ledamot                     Monica Sandberg 
Ledamot  Lars-Åke Grönlund 
Ledamot   Anna Lindblom 
 

Frånvarande: Ordförande  Tommy Berglund 
Kassör  Ann-Marie Enberg 
Ledamot  Per-Erik Karlsson 
Ledamot   Bernt Lundberg 
Suppleant  Åke Oskarsson 
Suppleant  Jimmy Larsson 
 
 

1. Val av ordförande för mötet. 
Sture Johanson eftersom Tommy Berglund ej kunde närvara. 

 

2.Val av justerare. 
Jämte ordföranden valdes Monica Sandberg att justera dagens protokoll. 

 
3. Föredragningslista. 
Föredragningslistan godkändes.  

 
4. Uppföljning av protokoll  13-05-16 

 Broschyr om Lauker 

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

Löf om hur arbetet fortskrider. 

 Hemsidan 

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

hemsidan. Arbetet pågår. 

 Termostat till herrduschen 

Lars-Åke har skänkt begagnad termostat. 

 Diverse reparationer som gäller rörmokarinsats. 

Hjördis har gjort beställning hos Comfort och arbetssedel är upprättad. Se protokoll  

nr 4 ( 130516)  vad som behöver åtgärdas av Comfort. 

 Skyltar rådjur och hembygdsmuseum 

Lars-Åke Grönlund kontaktar Bernt Lundberg om tillverkning av skyltarna, så att skyltarna  

är klara att sättas upp då det blir vinter och rådjuren vistas mer inne i byn..     

 Städdag måndagen den 3 juni 2013 kl. 18.00 

Städdagen genomfördes. Mycket är kvar att genomföra. Till hösten ska det bokas in en  

kväll alternativ dag för vidare genomförande av planerade uppgifter.  

Lars-Åke Grönlund kommer att behandla utedassen på badstranden. 

Flaggstång är inköpt. 

Övergång tak och brotak är åtgärdat och räcket på bron är målad. 

 Bredband 

Arbetet pågår. Se protokoll nr 4 ( 130516) 
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5. Ekonomi 
Ordinarie företagskonto 77 312 kr 02 öre 

 
6. Övriga frågor: 
a. Hjärt-lungsjukas lokalförening i Arvidsjaur 

Hjärt-lungsjukas lokalförening i Arvidsjaur vill komma och informera oss i Lauker  

om föreningens verksamhet. Önskemål fanns från lokalföreningen att komma den  

5 september 2013 kl 16.30. Styrelsen ansåg att klockslaget är opassande. Hjördis fick  

i uppdrag att kontakta lokalföreningen och få ny dag och tiden 19.00. 

b. Badtunnan på badstranden 

Marcus Löfgren har uttryckt önskemål att få köpa badtunnan. Styrelsen var eniga om att  

Marcus Löfgren får badtunnan. Hjördis kontaktar Marcus om detta. 

c. Historisk vandring i byn eller en historiks kväll. 

Önskemål finns att Gunnel Johansson kommer och berättar om Laukers historia. Historik  

byavandring skulle vara intressent att genomföra då det är Laukerdagen. Dessutom vore  

det intressent att Gunnel har en berättarkväll. Det uppkom även förslag på att historiska  

berättandet skulle filmas. Monica kontaktar Gunnel Johansson. 

d. Motionsdans 

Nästa motionsdans kommer att genomföras lördagen den 7 september 2013 och därefter  

den 31 maj 2014. Musiken blir SvenRogers från Örnsköldsvik. 

 

7. Nästa styrelsemöte:                     
27 augusti  2013 kl. 18.00 

 

……………………………………………………………….. 

Sture Johansson vice ordförande 

 

 

……………………………………………………………… 

Hjördis Eklund  Sekreterare 

 

 

………………………………………………………………- 

Monica Sandberg  Justerare 

 


