Protokoll nr 9 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2014-01-13.
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1.Val av justerare.
Jämte ordföranden valdes Bernt Lundberg att justera dagens protokoll.
2. Föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes.
3. Uppföljning av protokoll 13-10-08
 Termostat till herrduschen
Comfort har den 21/12-13 monterat termostat i herrduschen.
 Skyltar rådjur och Antesgården – museum.
Bernt Lundberg håller på med skapandet av skyltar ”rådjursvarning”. Skylten Antesgårdenmuseum är nödvändig till sommaren.
 Bredband
Enligt Marita Hägglund fungerar bredbandet i byastugan och wi-fi inloggningskod finns på
anslagstavlan utmed glasskåpet i hallen. Det är ”gästkod” som vi kan ändra vid behov.
Tankearbete pågår om abonnemanget.
 Stadgarna Lauker-Lövvikensbyastugeförening
Monica mejlar till samtliga styrelseledamöter stadgarna som Monica som har moderniserat till
förståelig svenska. Monica behöver få feed-back senast 28/1-14.


Ansökan om medel till inköp av hjärtstartare.

Tommy Berglund fick i uppdrag att ringa upp Birgitta Holstein Sparbanken Nord, Lotta
Åhman Föreningen Hjärt Lung i Arvidsjaur och Bjarne Hald president i Lions i Arvidsjaur för
att höra efter om ekonomiskt stöd kan erhållas för inköp av hjärtstartare
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Spårdragare

Tom Hägglund har köpt in spårdragaren från Skidan.se. Spårdragaren är till för föreningens
verksamhet. Bengt Norén på Tillväxtenheten och Lauker Lövvikens byastugeförening delar
på fakturan. Fakturan som belastar Lauker Lövvikens Byastugeförening på 3000 kr är betald
enligt kassören Ann-Marie Enberg.


Medlemsavgiftsinbetalningar.

Bernt Lundberg kontaktade Tommy Berglund under julfesten och meddelade att det ej fanns
utrymme för Bernt att placera sig utmed skylten ”Här kan inbetalning av medlemsavgift 2014
ske” eftersom det var över 100 gäster i byastugan. Liknande aktivitet genomförs då det är
Påsknappet. Dessutom kan man ha gjort i ordning informationsmaterial som visar vad
föreningen har för aktiviteter etc.
 Omklädningsrum på badstranden i Sandviken
Anna har haft kontakt med Ann-Louise Högberg då det gäller funderationer om att konvertera
omklädningsrum till bastu.
 Fest
Planering har kommit igång av festen ”Laukergalen”.
 Hyra bagarstugan i kommersiellt syfte?
Per-Erik Karlsson har kollat upp vad de tar för att hyra ut bagarstuga i Blåsmark och
Munksund. Hyran på dessa två ställen ligger mellan 50-75 kr exklusive ved. Styrelsen
beslutade att bagarstugan får hyras även då den som hyr kommer att sälja sina produkter.
Ta upp på årsmötet om hyran för bagarstugan ska delas upp på icke medlemmar och
medlemmar??
 Friskvård
Nya gympaprogrammet på DVD är uppskattad av de som deltar på gympan på torsdag kvällar
kl. 19.00.
 Hyllor i bagarstugan
Hyllor är uppsatt i bagarstugan så att varor kan placeras på hyllor vid bakning och ej behöva
belamra stolar och golv.
 Bygga runt spisarna
Skåp är inköpt och är placerad mellan spisarna. Lars-Åke Grönlund färdigställer med att
fixera en bänkskiva på detta skåp.
 Bygga under scenen
Idén att flytta väggen under scenen jäms med kanten på scenen och därmed få förrådsplats för
stolar , extra bord etc. är flyttad till listan med ”reparationer som behöver genomföras i
byastugan”.
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Försäljning av egna produkter av medlemmar och icke medlemmar, då
föreningen har ordnat med aktiviteter.
Styrelsen diskuterade och ändrade beslutet från den 19/11-13 till att 100 kr kostar det då
besökare vill ha ett bord och sälja egna produkter då byastugeföreningen har arrangemang.
Styrelsen avgör under vilka arrangemang som privatpersoner kan ha försäljning.
Byastugeföreningens försäljning är undantagen från detta beslut.
 Lakafiske
Styrelsen resonerade och kom fram till att om tid och lust finns för Lakafiske så kan denna
aktivitet genomföras spontant.
 Musikunderhållning
Marita meddelade att hon inte gått vidare med att kolla jazzkillarna/Kompaniet - lämnar det
till styrelsen.
Per-Erik Karlsson ansvarar för att ringa upp Jens Marklund som är en av jazzkillarna i
gruppen Kompaniet. Per-Erik kollar upp vad det kostar att anlita denna grupp och när de
skulle kunna komma till Lauker.
4. Ekonomi
Ordinarie företagskonto 32 624 kr 81 öre
5. Komplettera bygdemedelsansökan
Kommunstyrelsens personal-och arbetsutskott har beviljat Lauker-Lövvikens
byastugeförening bygdemedel med 9522 kr till kombinerad fotbolls-och skridskobana.
Kommunstyrelsens personal-och arbetsutskott har skrivit att Lauker-Lövvikens
byastugeförening ska lämna in konkretisering av hur och av vem arbeten ska utföras samt hur
framtida underhåll ska ske.
Per-Erik Karlsson ansvarar för att komplettering av Bygdemedelsansökan genomförsoch
inlämnas till kommunen.
6. Hur kan medlemsinflytande förbättras?
 Att på förenings hemsida skriva in följande ”Välkomnar idéer/förslag till styrelsen”.
 Lägga en lapp i brevlådor i Lauker och uppmuntra medlemmar att komma med
idéer/förslag genom att lägga en lapp i brevlådan vid byastugan, eller komma och
presentera idéer/förslag då det är styrelsemöten. På hemsidan framkommer det då
nästa styrelsemöte är planerad samt även i senaste protokoll.
7. Årsmöte
Datum 28/2-14 kl. 19.00. Förtäring köttsoppa som tillagas av bl.a. Bernt, Lars-Åke, Tommy,
Per-Erik. Ann-Marie, Anna, Hjördis, Monica ser till att det finns fikabröd.
Den 28/1-14 kl. 18.00 samlas så många som möjligt från styrelsen och gör i ordning kuvert
med kallelse till årsmötet, dagordning till årsmötet och blankett att kunna betala
medlemsavgift.
Hjördis har lämnat utdrag ur årsmötesprotokoll 2013 till Kristina Bäckström som är med i
valberedningen. Hjördis har kontaktat Ann-Louise och Marita Hägglund som är revisorer.
Ann-Marie Enberg skriver verksamhetsberättelse.
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8. Paltfest
Paltfest den1 februari 2014 kl. 13.00.
Tillverka palt: Eva Karlsson ( Per-Erik frågar), Hjördis, Maj-Britt( Monica frågar), Elisabeth
Eriksson-Mähler ( Ann-Marie frågar), Marita Hägglund( Tommy frågar), Maud ( Hjördis
frågar) Eri( Hjördis frågar), Irma Eklund ( Bernt frågar), Margith ( Bernt frågar).
Tommy meddelade att Marita Hägglund hade ej möjlighet.
Vilka kan ansvara för genomförandet den 1 februari?
Var och en handlar det som behövs till palttillverkningen.
Hjördis handlar det som går åt under själva paltfesten ex. mjölk, smör, sylt etc.
Hjördis lägger ut inbjudan i brevlådor.
Ann-Marie och Monica sätter ut på hemsidan.
Sista anmälningsdag 29/1-14 till Tommy, Lars-Åke och Hjördis
9 Övriga frågor:
a. Tyg till stolar.
Under hösten har kvinnor och män träffats i byastugan och sytt ex förkläden till försäljning
och klätt om stolar. Snyggt!
Styrelsen gav i uppdrag till Lars-Åke Grönlund att informera Mari Grönlund om att det är ok
att köpa mer tyg så att det går att klä om fler stolar.
b. Studiecirkel och genomföra reparationer och byggnationer i byastugan.
Planering av när studiecirkel kan påbörjas får tagas upp på årsmötet.
c. Belysning i stora rummet och i hallen i byastugan.
Bernt berättade hur eländigt kvinnorna hade det med belysningen då de sydde i byastugan
före jul. De flesta hade med sig egen arbetslampa.
Hjördis presenterade vad Micke från Elkedjan hade gett för rekommendation då det gäller
belysningen då Micke från Elkedjan kom med frys, kyl, spisar, tvättmaskin.
Belysningsfrågan bordlades och belysningen får tagas upp till diskussion hösten 2014.
d. Synpunkter från medlem som hade kontaktat Bernt.
En medlem hade ringt och påpekat att arrangemang bör inte fokuseras vid dragning av lotteri
och att det är bra om gästerna hälsas välkommen och att det ges tydlig information om vad
tillställningen handlar om.
Styrelsen var eniga om att hädanefter ska det alltid utses en i gruppen som ansvarar för
arrangemangets genomförande som hälsar välkommen och går igenom hur tillställningen
är organiserad.
Då det har varit dragning av lotteriet så anslås det på väggen vilka som har vinst att
hämta. De som ansvarar för genomförandet informerar då dragningen är utförd och
vinstlistan är uppsatt på väggen i hallen.
e. Stor perkulator
Perkulator är inköpt i januari 2014.
f. Frågan om badstranden Sandviken
Per-Erik kom med förslaget att det vore dags att kontakta markägarna som äger marken som
badstranden ligger på, eftersom arrendet som kommunen tecknat går ut 2020.
Styrelsen gav Per-Erik i uppdrag att kontakta markägarna och resonera om framtiden då det
gäller badstranden.
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10. Nästa styrelsemöte:
Planeras av de som kommer att utgöra styrelsen efter årsmötet.

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

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

………………………………………………………………
Bernt Lundberg Justerare

