
 
Protokoll nr 5 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2014-08-25.         Sid. 1 (4). 
 
Närvarande: Ordförande  Tommy Berglund 

Vice ordf.   Kristina Bäckström  
Kassör  Ann-Marie Enberg 
Sekreterare  Hjördis Eklund 
Ledamot  Lars-Åke Grönlund 
Ledamot   Anna Lindblom 
Ledamot                         Monica Sandberg 
 
 

Frånvarande Ledamot   Bernt Lundberg 
Ledamot  Per-Erik Karlsson 
Ersättare  Åke Oskarsson 
Ersättare  Sture Johansson 
 

 
 
1.Val av justerare. 
Jämte ordföranden valdes Anna Lindblom att justera dagens protokoll. 
 
2. Föredragningslista. 
Föredragningslistan godkändes.  
 
3. Uppföljning av protokoll  14-06-16 

 Skyltar rådjur och Antesgården – museum. 
Bernt har målat skyltarna som berör byastugeområdet. Lars-Åke Grönlund tar kontakt 
med Eli Johansson om uppsättningen av skyltarna. 

 Hjärtstartare 
Köptes in i julimånad 2014.  

 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. 

Feed-back har ej erhållits från kultur-och fritidsförvaltningen. 

 b. Anslagstavlan vid byastugan.  
Lars-Åke har konstruerat en snygg anslagstavla och behållare till häftstift som ska 
användas vid uppsättning av anslag. 

 c. Ståbord till pubkvällar. 
Har inkommit till byastugan och förvaras i uteförrådet. 
 
 
 
 
 



Sid. 2 (4). 
 

 Genomgång av årsmötesprotokoll 
-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 29/9 samt på 
medlemsmötet den 18/10-14. 
-Belysningen i byastugan. Bernt kontaktar Karl-Henrik Bäckström för att få förslag på 
hur belysningen bör förbättras. Förslaget presenteras på medlemsmötet den 18/10-
14. 

 Förslag att skriva brev ”byaupprop”. 
Vid styrelsemötet den 16/6-14 var styrelsen 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. 
Feed-back har ej erhållits från Fullmäktige eller från partierna. 

 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. 
Per-Erik kunde ej närvara på mötet den 25/9 så flyttades denna punkt till 
styrelsemötet den29/9-14. 
 
       
4. Ekonomi 
Ordinarie företagskonto.  Saldot på kontot 2014-08-25  är  32.436 kr 17 öre. 
 
 
5. Bord och bänkar badstranden Sandviken 
I dagens läge är bordet och en av bänkarna som är mellan eldstaden och bordet 
uppstagade provisoriskt . Styrelsen föreslog att genomgång ska göras av bänkar och 
bord innan badsäsongen 2015. 
 
6. Toalettstolen på damtoaletten. 
Toalettstolen läcker. 
Styrelsen var eniga om inköp av toalettstol samt montering. Lars-Åke Grönlund 
ansvarar för att detta blir genomfört. 

 
6. Surströmming och medlemsmöte 
Den 18/10-14 kl. 17.00. Hjördis ordnar med inbjudan och lägger i brevlådor, samt 
uppsättning på anslagstavlor i byn Lauker. Dessutom information på hemsidan och 
face-book. 
Deltaljerad planering under styrelsemötet den 29/9-14. 
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7. Övriga frågor: 
a. Nyckel till medlemmar 
Monica Sandberg har utformat underlag som gäller då medlem vill lösa ut nyckel till . 
Styrelsen kom med tillägg som bör finnas med i detta underlag; 

1. Vad står i försäkringen från Bygdegårdarna? Ann-Marie Enberg plockar fram 
försäkringsbrevet. 

2. Om nyckel borttappas ska medlem omgående kontakta personen som har 
förteckning över nycklarna till byastugan. 

3. Om nyckel borttappas ska medlem betala den summa som låsbytet kostar. 
 
b. Stadgar 
Styrelseledamöterna erhöll de reviderade stadgarna. Styrelsen var eniga om att 
stadgarna ska vara genomlästa till styrelsemötet den 29/9 2014 och komma med  
eventuella synpunkter.  
 
c. Euskefeurat 
Se längst ner i detta protokoll. 
 
d. Belysning hockeyplan/fotbollsplan samt fotbollsmål. 
Kristina Bäckström informerade om att Sara Eklund på Arvidsjaur kommun hade 
informerat om att kommunen betalar för tre (3) lampor runt denna plan och för 
montering. Däremot står ej kommunen för att gräva dike som elkabeln ska läggas i. 
Hélena Skarin fick i uppdrag att kontakta Anders Eklund Vuotner och höra  om han 
har möjlighet att gräva diket. Hélena fick även i uppdrag att informera Bernt Lundberg 
om att Bernt och Karl-Henrik Bäckström sätter ut pinnar hur grävningen ska 
genomföras. 
Fotbollsmålen har varit på gården hos Tommy Berglund sedan i våras och behöver 
förflyttas till området där fotbollsplanen ska vara. 
Kristina Bäckström fick i uppdrag att prata med Per-Erik Karlsson om att 
fotbollsmålen är tillgängliga och att arbetet med denna plan behöver komma igång. 
Per-Erik har sedan tidigare tagit på sig att vara kontaktpersonen från styrelsen med 
gruppen som ansökt om bygdemedel för detta byggändamål. 
 
e. Medlemspub 
Anna Lindbäck på Socialförvaltningen Arvidsjaur kommun (som ansvarar för att 
bevilja tillstånd för ex pub) har haft kontakt med Ann-Marie Enberg. Anna Lundbäck 
har påtalat att då Laukers byastugeförening har ansökt och genomfört flertal 
medlemspubar så börjar det kunna jämställas med att regelbunden pub. För att få 
tillstånd för regelbunden pub ska några stycken från bystugeföreningens styrelse bli 
ansvariga och genomgå utbildning och avlägga prov för att inneha kunskap om vad 
som gäller vid genomförande av pub. 
Anna Lindbäck skulle skicka information om detta på info@lauker.se 
Då informationen anlänt skickar Monica informationen till Anna Lindblom och Kristina 
Bäckström. Kristina Bäckströmär positiv till att genomgå utbildningen. Anna Lindblom 
vill läsa igenom vad detta innebär och därefter ta ställning. 
 
f. Motionsdans med SvenRogers den 11 oktober 2014 kl 19-22.30 
Hjördis informerade styrelsen om datum för detta arrangemang.  

mailto:info@lauker.se
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g. Plogning av gården – byastugan 
Per-Erik Karlsson har meddelat att hans företag ej sköter plogningen av gården-
byastugan kommande vinter. 
Styrelsen överlämnade till Kristina Bäckström att höra med Tommy Jonsson om hans 
företag har möjlighet att utföra plogningen. 
 
h. Utbildning och användning av hjärtstartare. 
Instruktör från Plusab kommer tisdagen den 2 september 2014 kl 17.00 och håller i 
hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare.  
De som går HLR-utbildningen ska ha tillgång till byastugan för att komma åt 
hjärtstartaren. Övriga i byn får kontakta någon av dessa, om hjärtstopp uppkommer i 
byn. Samtliga i byn ska ha tillgång till telefonlista på de som genomgått utbildningen. 
 
i.Dokumentera efter genomfört arrangemang 
De som är ansvariga för arrangemang ska efter genomfört arrangemang 
dokumentera kostnader, intäkter etc. Detta för att styrelsen ska kunna göra förslag på 
budget för kommande år.  

 
 

 
 
11. Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 29 september 2014 kl 18.00. 
 
 
 

 

……………………………………………………………….. 

Tommy Berglund  Ordförande 

 

  

……………………………………………………………… 

Hjördis Eklund  Sekreterare 

  

  

……………………………………………………………… 

Anna Lindblom  Justerare 



 
 
Hélena Skarin ersatte Bernt Lundberg, eftersom Bernt var upptagen med annat 
uppdrag.  Bernt har haft kontakt med Ronny Eriksson i Euskefeuret och Hélena kom 
med information om hur denna föreställning har organiserats hittills.  
Föreställningen är den 10 september kl 19 i byastugan Lauker. Inträdet är 250 
kr/person och 200 kr/person tar Euskefeurat och byastugeföreningen erhåller 50 
kr/person. I inträdet ingår även smörgås/fikabröd/kaffe/te. 
Det kommer att vara förköp. Förköp kan göras på ABF i Arvidsjaur under deras 
öppettider. Dessutom kan förköp ske i bysatugan Lauker ti 2/9, ons 3/9, må 8/9 och ti 
9/9 kl 18.00-19.00. 
En notis på föreningssidan Annons-X är insatt och annonsering sker även i NV och 
PT fredagen den 29/8. 
Patrik Johansson kommer att sätta upp tältet på gården på byastugan och servering 
sker av smörgåsar ( bröd gräddad på öppen häll), fikabröd.   
Antesgården är öppen. 
Baka mjukkakor utför Helena och Hjördis den 3/9. Baka fikabröd utför Anna 
Lindblom, Tommy Berglund, Hélena Skarin. 
 
Ny träff måndagen den 8 september  2014 kl. 18.00 
 
 
 


