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Protokoll medlemsmöte Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2014-10-18   
       
 
Närvarande:  
Allan Lidberg, Bernt Lundberg, Hélena Skarin, Hjördis Eklund, 
Marianne Lindblom, Greger Lindblom, Nils Eklund, Gunlis Eklund, Eskil Persson, Ulla 
Ericsson, Egon Karlsson, Mats Lundberg, Lars-Åke Grönlund, Anders Eklund, Rune 
Lövgren, Christina Lövgren, Ann-Kristin Eklund, Irma Eklund, Göte Vesterberg, 
Birgitta Vesterberg, Eri Eriksson, Eli Johansson, Ragnar Hedman, Fride Sundberg, 
Gunnel Johansson, Maj Wihlbäck, Sten Wihlbäck, Monica Sandberg, Åke Sandberg, 
Leif Enberg, Ann-Marie Enberg, Mari E Grönlund, Tommy Berglund, Mariann 
Vesterberg, Eivor Eklund, Hans Eklund, Kristina Bäckström. 

 
 
 
1.Mötet öppnas. 
Ordförande för medlemsmötet Kristna Bäckström 
Hjördis Eklund sekreterare.   
 
2. Föredragningslista. 
Föredragningslistan godkändes med tillägg – se sista punkterna på dagordningen 
övriga frågor. 
 
3. Förslag till nya stadgar Lauker-Lövvikens byastugeförening inför årsmötet 
2015. 
Ordföranden informerade att reviderade stadgarna fanns utlagda så att 
medlemmarna kan läsa stadgarna innan årsmötet och inkomma med synpunkter till 
styrelsen minst 2 veckor innan årsmötet. 
Önskemål om att förslag på stadgarna läggs ut på hemsidan också. 
 
4. Preliminär budget för 2014 
Ordföranden presenterade uppskattade inkomster och utgifter för 2014. De slutgiltiga 
siffrorna för inkomster och utgifter för 2014 kommer att presenteras på årsmötet 
våren 2015 då bokslut är genomfört. 
Bernt Lundberg klargjorde vad som ingår i bidrag – ersättning från Vuxenskolan och 
ABF för aktiviteter som genomförts, bidrag från Föreningen HjärtLung Arvidsjaur. 
Kristina Bäckström redogjorde för att Kultur-och fritidsnämnden lämnar enbart bidrag 
till barn-och ungdomsverksamhet under 25 år.  
Kristina Bäckström informerade om att det kommer att ske en översyn gällande 
bidragsregler då ny mandatperiod börjar 2015. 
Kristina hade på förslag att i budget 2015 ta upp om ungdomsaktivitet i samråd med 
ungdomsansvariga för föreningen. 
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5. Utkvittering av nyckel till byastugan. 
Ordföranden läste upp förslaget vad som gäller vid utkvittering av nyckel till 
byastugan. 
Närvarande medlemmar antog förslaget.  
  
6. Belysning inomhus i byastugan. 
Bernt Lundberg informerade att det inte fanns färdigt förslag eftersom Lundströms 
Elektriska ej haft möjlighet att göra bedömning av hur belysningen bör förbättras  i 
byastugan. Då Lundströms Elektriska har möjlighet så kommer Bernt Lundberg att 
vara med och Bernt kallar ett par medlemmar som är med vid bedömningen. 
 
7. Hjärtstartare- vilka som kan kontaktas om det är aktuellt att använda 
hjärtstartare. 
HLR–utbildning och genomgång av hjärtstartare är genomfört vid två tillfällen av 
instruktör från PlusAB. 
Styrelsen kommer att konstruera en telefonlista på personer som genomgått denna 
utbildning ( Monica Sandberg, Tommy Berglund, Gunlis Eklund, Nils Eklund, Eli Johansson, Kristna 

Bäckström, Hjördis Eklund). Denna lista ska finnas i varje hushåll i byn Lauker, samt på 
anslagstavlorna i byn. Personer som är på denna lista har möjlighet att utkvittera en 
nyckel till byastugan. 
Medlemmar har önskemål att gå HLR utbildning våren 2015. 
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om 112 vill veta om hjärtstartare finns i byn.  
 
8. Skyltning till varje hus i byn? Studiecirkel? 
Närvarande på medlemsmötet visade inget intresse av att gå en studiecirkel för att 
tillverka skyltar som placeras vid byavägen och som visar vilka husnummer som finns 
efter avtagsvägarna. 
 
9. Ansvariga för aktiviteter 
Frågan var att utse vem/vilka som blir ansvariga för återkommande aktiviteter och att 
dessa namn är upptagna på förslaget planerade aktiviteter för 2015? 
Medlemsmötet kom med förslaget att skriva brev till medlemmarna och höra hur de 
tänker att man ska gå tillväga för att fortsätta med aktiviteterna i byn. 
 
Vilka aktiviteter skall byn genomföra årligen? Behöver något förändras?  
 
Medlemmarna pratade om vilka aktiviteter som anses som årligen återkommande, 
bland dessa nämndes av medlemmarna på mötet bland annat julfesten, paltfesten, 
påskaktiviteterna, Valborgsfirandet, morsdagscafé, Laukerdagen, Laukerrännet. 
Laukerrundan, Laukerlöpet, surströmming med medlemsmöte, farsdagscafé. 
 
Den 18/1-15 kl 14.00 blir det träff då planering kommer att genomföras av aktivitets- 
listan för 2015, samt vilka som blir ansvariga för respektive aktivitet. Vi hoppas på 
god uppslutning till detta möte då vi kommer att planera hur 2015 års 
aktivitetskalender skall se ut! 
Christina Lövgren kommer att baka bullar till denna träff. 
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10. Planerade aktiviteter fram till årsmötet. 
23/10-14 Personligt med Åsa Ivarsdotter. 
9/11-14 Farsdagscafé.  
7/12-14 Julfest. Christina och Rune Lövgren erbjöd att hjälpa till vid genomförandet 
av julfesten. Hélena Skarin är ansvarig för att samla ihop personal för denna aktivitet 
samt planera innehållet. 
Innan mitten av november 2014 - Berättarkväll och Mats Lundberg spelar på durspel.  
Bernt Lundberg och Mats Lundeberg kommer att planera in en kväll. 
 
11.Övriga frågor 
 
a. Berättarkväll 
Mats Lundberg erbjöd att spela durspel under en berättarkväll. Mats är kvar i Lauker 
till mitten av november. Mats och Bernt planera in datum för berättarkvällen (se 
punkten 10). 
b.Minnestelegram 
Förslag från medlem om att uppmuntra medlemmar och andra att om man vill lämna 
minnestelegram då en person avlidit, att lämna gåva till Lauker-Lövvikens 
byastugeförening. 
Medlemsmötet tyckte att det var bra förslag. Det kom förslag att underlag till 
minnestegram bör finnas i byastugan, att marknadsföra om minnestelegram på 
hemsidan etc. 
Styrelsen fick i uppdrag att organisera upp detta med minnestelegram. 
c. Minnesstund 
Förslag från medlem om att ta emot beställning om minnestund. 
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram förslag hur detta skulle kunna organiseras 
och genomföras. 
 
12.Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för visat intresse och innehållsrika diskussioner. 
 
 
 
………………………………………… 
Ordförande  Kristina Bäckström 

 

 

………………………………………… 

Sekreterare Hjördis Eklund 

 

 

………………………………………… 

Justerare  Kristina Bäckström 


