
 
Protokoll nr 4 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2014-06-16.         Sid. 1 (3). 
 
Närvarande: Vice ordf.   Kristina Bäckström  

Sekreterare  Hjördis Eklund 

Ledamot  Lars-Åke Grönlund 

Ledamot   Anna Lindblom 

Ledamot                         Monica Sandberg 

Ledamot   Bernt Lundberg 

 

 

Frånvarande Ordförande  Tommy Berglund 

Kassör  Ann-Marie Enberg 

Ledamot  Per-Erik Karlsson 

Ersättare  Åke Oskarsson 

Ersättare  Sture Johansson 

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

 

2. Föredragningslista. 
Föredragningslistan godkändes.  

 
3. Uppföljning av protokoll  14-05-12 

 Skyltar rådjur och Antesgården – museum. 

Bernt Lundberg har fått material till skyltarna och färdigställer dessa ( museum, bagarstuga, 

fångststig, kolmila/tjärdal, redskapsbodan). 

 Hjärtstartare 

Hjördis fick i uppdrag att köpa in hjärtstartare. Det kommer att bli Philips HeartStart HS 1. 

 d. Bredband 

Kristina Bäckström har  kontaktat Glenn Eriksson på IT-enheten. Glenn kommer att 

undersöka med IT-Norrbotten om det är möjligt att få loss pengar till bredbandsutbyggnaden. 

 Kristina fortsätter att ansvara för detta ärende. 

 Brev från Kristina Grubbström angående vilka föreningar som kan ansöka om 

medel från kultur-fritidsförvaltningen då föreningen är verksam inom 

kukturarvsområdet. 

Skrivelse från Lauker-Lövvikens byastugeförening har lämnats till kommunstyrelsen om att 

Lauker-Lövvikens byastugeförening är verksam med att bevara kulturskatter. 

 b. Anslagstavlan vid byastugan.  

Lars-Åke håller på att renovera anslagstavlan vid byastugan. 

 c. Ståbord till pubkvällar. 

Lars-Åke har kontaktat Ann-Louise Högberg och Ann-Louise har beställt 3 stycken ståbord. 

 

       

4. Ekonomi 
Ordinarie företagskonto.  Saldot på kontot 2014-06-16  är 53.874 kr 81 öre. 
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5. Genomgång av årsmötesprotokoll 
Närvarande på styrelsemötet kom fram till följande: 

 Stadgarna. Styrelseledamöterna ska ha läst igenom stadgarna till styrelsemötet den 

25/8 2014. 

 Budget 2014. Ann-Marie Enberg fick i uppdrag att göra ett utkast till budget 2014 

tillsammans med Tommy Berglund och Kristina Bäckström. Ann-Marie är 

sammankallande. Budgetförslaget presenteras på styrelsemötet den 26/8. 

 Då det gäller att fixa till belysningen på adventsgranen så ska detta vara gjort innan 1:a 

advent. Lars-Åke Grönlund fick i uppdrag att samla folk för att genomföra detta. 

 Belysningen i byastugan. Bernt kontaktar Karl-Henrik Bäckström för att få förslag på 

hur belysningen bör förbättras. 

 Personlig nyckel till byastugan. Monica och Tommy fick i uppdrag av styrelsen att ta 

fram förslag som presenteras på medlemsmötet till hösten. Medlemsmötet får besluta i 

denna fråga. Monica är sammankallande. 

 Frågan om att alla hus borde vara märkta så att ex ambulans hittar rätt. Styrelsen kom 

med förslag att denna fråga tas upp på medlemsmötet till hösten för att se hur stort 

intresset är att tillverka skyltar. 

Anna Lindblom kollar med skattekontoret, posten och  Arvidsjaurkommun  om det är 

på gång med adressändringar i kommunen. 

Anna har ringt runt ang om det är planerat in adressändring i Lauker och det är ingen 

plan på detta hälsar Erika Resin. 

 

6. Kortbetalning /Swish 
Ann-Marie Enberg hade haft med Sparbanken Nord om kortterminal för att kunna ta emot 

kortbetalningar i byastugan eftersom detta har efterfrågats under en längre period.  

Grethel Renberg på Sparbanken Nord presenterade det billigaste alternativet, dvs. en 

kortläsare/terminal för bredbandsuppkoppling. Kostnad 199:-/månad och 2:-/kortdragning. 

Behövs  även ett kontrakt med Babs. 

Det blev avslag från styrelsen.  

 

7. Midsommar 
Blir ingen midsommarfest i år. Styrelsen föreslog att på medlemsmötet till hösten kolla upp 

om intresse finns för midsommarfest, samt att få ihop en grupp som vill vara ansvariga för 

planeringen och genomförandet. 

Även prata igenom alla arrangemang som genomförs under att år och hur dessa ska 

planeras. Vilka vill bli ansvariga att planera och genomgöra? 

 

 

8. Förslag att skriva brev ”byaupprop”. 
Styrelsen var eniga om att i första hand skicka brev till Fullmäktige och därefter till varje parti 

och begära att få svar före valet i september 2014. 

Kristina Bäckström fick i uppdrag av styrelsen att kontakta Tommy Berglund för att få 

underskrift på brevet och att brevet kommer till ovannämnda ställen. 

 

9. Övriga frågor: 
a. Kulturinformation i Luleå den 4/9-14 på Kulturens hus.  Norrbottens musiken och 

Norrbottens teater informerar om utbud HT-14. 

Styrelsen var eniga om att Gunnel Johansson och Monica Sandberg deltar på denna 

information och att reseersättning utbetalas till personen som kör. 
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b. Utbildning HLR och användning av hjärtstartare. 

Under medlemsmötet hösten 2014 kommer Hjördis att informera om eventuell utbildning  i 

HLR och hjärtstartare. Intresserade får anteckna på lista för att kunna organisera utbildningen. 

c. Badstranden Sandviken. 

Mejl hade kommit från Per-Erik Karlsson om att ta upp frågan om hur vi vill nyttja 

badstranden i framtiden.  

Per-Erik ville att styrelsen skulle utse gärna några att utifrån styrelsens direktiv komma med 

ett överlagt förslag som jag sen kan ta med när jag så småningom träffar markägarna.  

Denna fråga bordlades till höstens styrelsemöte den 25/8-14 kl. 18.00. 

 

 

11. Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 25 augusti 2014 kl 18.00. 

 
 

 

 

……………………………………………………………….. 

Kristina Bäckström vice  Ordförande 

 

  

……………………………………………………………… 

Hjördis Eklund  Sekreterare 

  

  

……………………………………………………………… 

Monica Sandberg  Justerare 

 

 

Hjördis bjöd på rabarberpaj med grädde eftersom det var sista styrelsemötet för detta halvår. 

 

 

 

 


