Protokoll 6

. Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2013-08-27.

Närvarande:

Ordförande
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tommy Berglund
Sture Johansson
Ann-Marie Enberg
Hjördis Eklund
Bernt Lundberg
Per-Erik Karlsson
Monica Sandberg
Lars-Åke Grönlund

Frånvarande:

Ledamot
Suppleant
Suppleant

Anna Lindblom
Åke Oskarsson
Jimmy Larsson
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1.Val av justerare.
Jämte ordföranden valdes Ann-Marie Enberg att justera dagens protokoll.
2. Föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes.
3. Uppföljning av protokoll 13-06-18


Broschyr om Lauker

Arbetet pågår. Se protokoll 121011 Hjördis hör med Inger Karlsson och Madeleine
Löf om hur arbetet fortskrider. Oklart om hur situationen är då det gäller konstruerande av
broschyr.


Hemsidan

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


Termostat till herrduschen

Termostat är utbytt till den som skänkts av Lars-Åke Grönlund. Under Laukerlöpet så hade
gäster påpekat att det är svårigheter att ställa in temperaturen. Vattnet är för varmt. Kolla
temperaturen innan ny kontakt tages med Comfort.
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Diverse reparationer som gäller rörmokarinsats.

Comfort har utfört reparationer ( kökskran, varmvattenberedare, pissoar, termostat
herrdusch). Handtaget på kran i köket har åter börjat lossna. Hjördis har åter kontaktat
Comfort i detta ärende den 16 september 2013.


Skyltar rådjur och hembygdsmuseum

Lars-Åke Grönlund har under närvarande styrelsemöte tagit upp med Bernt Lundberg om
tillverkning av skyltarna.


Bredband

Arbetet pågår enligt Marita Hägglund.


Historisk kväll

Önskemål finns att Gunnel Johansson kommer och berättar om Laukers historia.
ex. berättarkvällar. Monica håller denna kontakt med Gunnel Johansson.


Motionsdans den 7 september. Musiken blir SvenRogers.

Genomförande av evenemanget planerades.


Hjärt-lungsjukas lokalförening i Arvidsjaur 5 september

Besöket planerades.
4. Ekonomi
Ordinarie företagskonto 65 499 kr 82 öre
5. Övriga frågor:
a.Surströmming med medlemsmöte den 21 september kl. 17.00.
Ansvariga för genomförandet: Per-Erik och Eva Karlsson, Ann-Marie Enberg, Lars-Åke och
Mari Grönlund.
Bakning: Tommy Berglund.
Ann-Marie Enberg skriver inbjudan till surströmming med medlemsmöte.
In anmälan senast 16/9-13.
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Arbetsgrupp: Per-Erik Karlsson och Lars-Åke Grönlund stukturerar upp vad medlemsmötet
bör innehålla och skriver ut material.
Dessutom ansåg styrelsen att information lämnas om vad som genomförts inom föreningen
sedan årsmötet. Vad som kan vara bra är att duka så att närvarande kommer att sitta i grupper
och ej långbord. Dukningen kan underlätta samtal under medlemsmötet.
b. Svar på Bygdemedelsansökan.
Sture kontaktar Mats Klockljung och hör med Mats om han har möjligheter att utreda var
pengarna har hamnat som skulle fördelas till bygdemedelsansökningar.
c. Ansökan om medel för Heart-Start som inlämnats till Allmänningen Arvidsjaur.
Hjördis kommer att kontakta Robert Grimm. Allmänningen i Arvidsjaur har lämnat avslag på
denna ansökan. Hjördis har ringt Robert Grimm den 17 september 2013.
d. Planering av datum då stadgarna ska vara genomläst av styrelsen.
Planera in detta till styrelsemöte i november-december.
e. Långtidsplanera inköp och genomgång av vilka åtgärder som bör genomföras i
byastugan.
Hjördis kontaktar Ann-Louise Högberg, Mari Grönlund, Marita Hägglund och Maj-Britt
Hedlund. Tid för att planera kommer att ske tisdagen den 17 september kl. 18.00.
f. Besök av Carina G. Hördegård den 11/9-13 kl. 17.00.
Marita ansvarar för mottagande av Carina, samt kontakten med Tillväxtenheten Arvidsjaur.
Genomförande av soppmiddagen ansvarar Ann-Louise Högberg, Mari Grönlund, Maj-Britt
Hedlund, Hjördis Eklund.
Punkter att ta upp med Tillväxtenheten:





Resonera om attityden av bredband ute i byarna.
Hur Tillväxtenheten ser på samverkan med byaföreningar?
Önskan om besök av chefen för Tillväxtenheten.
Önskan om att Lauker Lövvikens byastugeförening tas med i diskussionen då det är
planering av attraktioner, utflykter för turister. Ex att vi kan ha servering då det är
scoterutflykter.
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g. Avslutningsseminarium Projekt Bygdegård som mötesplats för service den 27/9-13 i
bengtsforskomun.
Styrelsen kom med förslag att Marita Hägglund, Mari Grönlund och Maj-Britt Hedlund
representerar Lauker-Lövvikens byastugeförening.
h. Placering av motionscykel
Elisabeth och Karl-Gustav Eriksson har lånat motionscykeln till bystugan. Motionscykelns
placering är mittemot baren inne i byastugan.
i.El.avtal
Tommy Berglund fick i uppdrag att ta in nya offerter på elpriser från Skellefte kraft, Luleå
Energi, Vattenvall. Teckna ettårsavtal med billigaste elbolaget.

7. Nästa styrelsemöte:
8 oktober 2013 kl. 18.00

………………………………………………………………..
Tommy Berglund Ordförande

………………………………………………………………
Hjördis Eklund Sekreterare

………………………………………………………………Ann-Marie Enberg Justerare

