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Närvarande: Ordförande  Tommy Berglund 

Vice ordf.   Kristina Bäckström  
Sekreterare  Hjördis Eklund 
Ledamot  Lars-Åke Grönlund 
Ledamot   Anna Lindblom 
Ledamot                         Monica Sandberg 
Ledamot   Bernt Lundberg 
 

Frånvarande Ledamot  Per-Erik Karlsson 
Kassör  Ann-Marie Enberg 
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 14-08-25 

 Skyltar rådjur och Antesgården – museum. 
Lars-Åke Grönlund fick i uppdrag av styrelsen att ordna att skyltar som Bernt har 
målat skruvas på byggnaderna - byastugan, Antesgården, bagarstugan 
redskapsboden. 
 

 Hjärtstartare 
Söndagen den 5 oktober 2014 kl 13.00 fortsatt utbildning hjärt-lungräddning och 
genomgång hjärtstartare. Instruktören kommer från PlusAB.  
De som går HLR-utbildningen ska ha tillgång till byastugan för att komma åt 
hjärtstartaren. Övriga personer 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. 
 

 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 kulturarvsområdet. 

Feed-back har ej erhållits från kultur-och fritidsförvaltningen. 
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 Genomgång av årsmötesprotokoll 
-Budget 2014. Ann-Marie Enberg, Tommy Berglund och Kristina Bäckström har 
formulerat  budget 2014. Budgetförslaget presenteras på medlemsmötet den 18/10. 
-Belysningen i byastugan. Kristina fick i uppdrag av styrelsen att kontakta 
Lundströms Elektriska och beställa en översyn av hur belysningen bör förbättras i 
byastugan, samt att Lundströms Elektriska kopplar timer till påslaget till belysningen 
på parkeringen 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 styrelsemötet den 3 november 2014 kl. 18.00. 
 

 Toalettstolen på damtoaletten. 
Toalettstol är inköpt och monterad. 
 

 Nyckel till medlemmar 
Monica Sandberg har utformat underlag som gäller då medlem vill lösa ut nyckel till 
byastugan. Följande tillägg är inskrivet i underlaget; 

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

2. Om nyckel borttappas ska medlem betala den summa som låsbytet kostar. 
3. Vad står i försäkringen från Bygdegårdarna? Ann-Marie Enberg plockar fram 

försäkringsbrevet.  
 

 Stadgar 
Stadgarna är reviderade och kommer att finnas tiigänliga till medlemsmötet den  
18 oktober 2014. Medlemmarna har möjlighet att i lugn och ro på hemmaplan läsa 
igenom stadgarna och komma med synpunkter innan årsmötet våren 2015. 
 

 Belysning hockeyplan/fotbollsplan samt fotbollsmål. 
Elkabeln till stolparna på hockeyplan är nedlagd och Eli Johansson har täckt diket 
med jord. Kristina Bäckström kontaktar Sara Eklund på Arvidsjaur kommun om att 
montering av belysningen är möjligt att utföras.  
Fotbollsmålen transporterar Tommy Berglund till byastugan och tar in näten i 
uteförrådet. 
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Kristina Bäckström har kontaktat 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. 
 

 Medlemspub och utskänkningstillstånd 
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. 
Det har ej kommit information från Anna Lindbäck om vad utbildningen omfattar som 
handlar om att servera och sälja öl och vin. Anna Lindblom skulle kontakta Anna 
Lindbäck för att erhålla denna information.  
Kristina Bäckström är positiv till att genomgå utbildningen. Anna Lindblom vill läsa 
igenom vad detta innebär och därefter ta ställning. 
 

 Motionsdans med SvenRogers den 11 oktober 2014 kl 19-22.30 
Arrangemanget är organiserad. 
 

 Plogning av gården – byastugan 
Kristina Bäckström har frågat Tommy Jonsson om hans företag har möjlighet att 
utföra plogningen. Tommy kan ej ta på sig detta. Bernt Lundberg kontaktar Fride 
Sundberg om han har möjlighet att ansvara för plogningen vintern 2014-2015. 
 
       
4. Ekonomi 
Ordinarie företagskonto.  Saldot på kontot 2014-09-29  är 45.514 kr 67 öre. 
Betala till Vattenfall sker den 1/10-14. 
 
 

 
5.Surströmming och medlemsmöte 
Den 18/10-14 kl. 17.00.  
Följande ansvarar för genomförandet av festen: 
Lars-Åke Grönlund och Marie Grönlund, Monica Sandberg, ev, Tommy Berglund. 
Lars-Åke hör med Eva och Per-Erik Karlsson om de har möjlighet att vara med vid 
genomförandet av festen. 
Göra inköp: 
Anna Lindblom. Hjördis kollar upp hur många som anmält och kontaktar Anna 
Lindblom. 
Dukning: 
Lars-Åke Grönlund och Marie Grönlund 
Föredragande på medlemsmötet är Kristina Bäckström. 
Följande punkter: 

1. Presentation av reviderade stadgar 
2. Presentation av budget för 2014 
3. Presentation av formulär som handlar om vad som gäller då medlem vill hyra 

nyckel till byastugan. 
4. Presentation av hur belysning bör förbättras i byastugan. 
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5. Information om hjärtstartare och vilka som kan kontaktas om behov av 

hjärtstartare är aktuellt. 
6. Höra om det finns intresse att tillsammans tillverka skyltar vid vägen upp 

till husen i byn, så att utryckningsfordon hittar rätt på en gång ( studiecirkel?) 
7. Väcka frågan som handlar om vilka som kan tänkas bli huvudansvariga för att 

aktiviteter i byn blir genomförda? 
8. Presentera hur det ser ut med planerade aktiviteter fram till årsmötet. 

 
6. Världens barn 
Styrelsen var eniga om att detta år låta bli att organisera café för insamling till 
Världens barn.  
 
7. Uppföljning av listan som Marie Grönlund lämnade våren - vad som bör 
göras inne i byastugan och i omgivningen. 
Styrelsen läser igenom sammanställningen. Uppföljning på styrelsemötet den  
3 november.  
 
8. Övriga frågor: 
a. Ej fungerande pappersskärare 

Styrelsen var eniga om att köpa pappersskärare. 
Hjördis kontaktar Ann-Marie Enberg 
   
b. Telefonsvararen 

Informationen på svararen är om påsken. 
Anna Lindblom kontaktar Ann-Louise Högberg om att prata in nytt meddelande. 
 
c. Bark på skidspåret. 

Lars-Åke Grönlund kontaktar Eli Johansson om vad som gäller bark i skidspåret. 
 
d. Farsdagscafé 

Söndagen den 9 november 2014 kl. 13.00-14.30 
Vilka som ansvarar för genomförandet under caféet: 
Kristina Bäckström, Hjördis Eklund, Helena Skarin. 
Hjördis delar i brevlådorna information om cafét. 
Styrelsen var eniga om att fikat kostar 50 kr/ person . 
 
e. Föreställning med Åsa Ivarsdotter 23 oktober 2014. 

Monica Sandberg hör med Gunnel Johansson om organiserandet av denna kväll. 
Kristina Bäckström föreslog att inträdet skulle vara 100 kr. 
 
9. Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 3 november 2014 kl 18.00 
………………………………………………………….. 

Tommy Berglund  Ordförande 

……………………………………………………………………………………………… 

Hjördis Eklund Sekreterare                                                     Anna Lindblom Justerare 


