Lauker Lövvikens Byastugeförening Medlemsmöte 26/9 2015
Och surströmmingsfest.
Närvarande 48 pers

1.Ordf förklarade mötet öppnat.
1b. Till sekreterare valdes Hélena Skarin
1c. Till att justera dagens protokoll valdes Hjördis Eklund

2. Info om styrelsens arbete.
Styrelsen inbjudit ungdomsansvarig Ann-Louise Högberg till nästa styrelsemöte,
för att planera ungdomsverksamheten.
Taket, läckage, Kristina kontaktat Firma Ulf Lidström för koll.
Kolven i dörren utbytt, samma nycklar. Nya gardiner inköpt och uppsatta.
Planering oktober, Gamla teatersketcher, Åkrokarna, gm Bernt, spökhistorier i Kolarkojan
var planerad den 25/9, uppskjutet p.g.a olämplig dag.
3. Medlemsinitiativ och kommande motioner
2 motioner lästes upp
Ann-Louise Högberg, vill att föreningen i första hand skall tänka på att handla lokalproducerat.
Sture Johansson, Tallen vid Antes gård, skall återkomma med nya ritningar.
Dessa 2 motioner beslutade att tas vid årsmötet.
Marcus Lövgrens brev ang att rusta upp i Sandvallen, förslag om båt bryggor, eldstad och bänkar
båtramp, lästes upp ,mottogs positivt, Laukers fiskevårdsförening arrenderar en bit
av Sandvallen, styrelsen jobbar vidare med Marcus förslag.
4. Aktivitetskalender
Bernt informerade om avslutade och kommande aktiviteter. Hjördis anordnat dans i Byastugan.
Eli med fler har byggt klar kvarnen och iordningställt området med fångsstig mycket bra.

Gällande fotbollsplanen så kom frågan upp varför inte målen blivit uppställda, en diskussion om vi
kanske ska sälja målen om de inte används kom upp bland medlemmarna. Vi avvaktar till sommaren
2016 för att se om de kommer att användas eller inte.
5. Öv frågor
Lotteri anordnades till förmån- Världens Barn. Lotteriet inbringade 1000kr plus försäljning av
surströmmingsburkar, totalt 1200kr.
Fråga om samarbete mellan byns alla olika föreningar togs upp
Nisse, Anders, Per-Erik Lövgren ställde frågan – kanske billigare hyra Byastugan för Byns föreningar?
Hjördis tycker att Byastugans hyrpriser är billiga i jämförelse med andra.
Ordf Kristina menar att Lauker Lövvikens byastugeförening står för alla kostnader och måste vara lika
mot alla som hyr – men menar också, det är medlemmarna som bestämmer, och uppmanade
medlemmarna att skriva motioner ang detta så det får tas upp på årsmötet.
Carina Lövgren vill att värdpärmen med instruktioner skall uppdateras ,vill att det skall finnas bensin
på sommaren till gräsklippare etc.
Bernt föreslår att varje värd kan köpa in lite bensin och ta kvitto på det, så får man ersättning av
kassör. Medlemmarna beslutade att vi går på förslaget.
Bernt tycker att alla medlemmar ska tänka Vi . Styrelsen utför medlemmarnas önskningar. Men kan
inte verkställa allt själva. Mer medlemsinitiativ efterlyses. Personerna som sitter i styrelsen kan inte
utföra alla aktiviteter. Alla måste hjälpas åt om hela byn ska fortsätta att leva.
Hjördis saknar ett bord som hon äger och ställt in i Bagarstugan, bordet är nu borta och hon vill gärna
ha tillbaka det.
Eli vill att när det skottas på vintern att man tänker på att skotta bak mot uteförrådet och vid
dörren, på baksidan av byastugan.
Marita har lovat kontakta Ordf Kristina ang Onsdagsträffarna.
Gympan har startat, Onsdagar 19.00 Söndagar 18.00.
Mats Lundberg kan tänkas ha kurs i gammeldans, kontakta Mats vid intresse .

Mötet avslutades.
Ordf Kristina Bäckström

Just Hjördis Eklund.

