
 
 
Styrelsemöte LaukerLövvikens Byastugeförening 2016-04-10 

Närvarande: Kristina, Hélena, Tommy, Lotta, Greger,  Lars-Åke 

 

1.Ordf förklarade mötet öppnat. 

2. Till justerare valdes 

Lars-Åke 

3. Genomgång av årsmötesprotokoll 

Styrelsen beslutade att ordna ett styrelsemöte den 8 maj 17.00, för att gå igenom bifallna motioner 

från årsmötet. Vi planerar vad som skall verkställas under året samt vad som skall in i en långtidsplan 

(10 årsplan). 

Motioner att behandla: 

Motion 1-4,6 tas upp långtidsplanen. 

Motion7 Marie Grönlund, rustar upp ”Torget” vid gamla Konsum, Marie åtar sig uppdraget under 

sommaren. 

Motion 9 Uppstädning av förråden genomföres under sommaren före auktionen. 

Motion 10 att allt skall handlas lokalt bifalles 

Vi skall även besluta datum för städdag, förslag att Kicki Lövgren får ansvar för planering och 

genomförande. 

4.Verksamhetsplanering 

Tas upp nästa möte. Bernt sammanställer förslag. 

5.Uppföljning av Påsken. 

Påsknappet: 

Mer folk som hjälper till krävs för ett bättre genomförande vid påsknappet. 

I god tid iordningställande av arbetslistan 

Inköp av en platta till för grillning. 

Försteka hamburgare innan. Kaffe servering. 

Bättre ordning för invägning av fisk. 



 
 
En kan vinna både 1a och 2a pris och 3dje pris? Styrelsen beslutar att Greger till nåsta år skall se över 

vilka regler som skall gälla, det skall vara tydligt. Klargörande inför tävlingen ang regler att vinna. 

Pubkvällen: 

Styrelsen beslutar att för att ha en vinst på pubkvällen så skall vi spela skivor i musikanläggningen då 

utgifter och intäkter blev i princip ett nollsummespel när vi betalat för gruppen Tajts.  

6. Ekonomi 

Helena föredrog föreningens ekonomi. 

Helena upprättar ett förslag på resepolicy till nästa möte. 

 Mikael Niemi 28/4 

Vuxenskolan annonserar, flygblad. 

Filmkväll tisdag den 19 kl. 19.00 fika 

7.Valborgsmässoafton 

Hamburgare Pizza Kaffe Öl Vin Korv att grilla. Sång  Tiprunda? Helena frågar Per-Erik och Eva. 

Eldar , Lars-Åke 

Pyttan gör annons. Helena brevlådor 

Kl.18,00 servering, brasan tänds kl: 1900. 

8. Övr frågor 

Styrelsen beslutade att köpa utemöbler inför sommaren. 

24 april ville fiskeföreningen Minkarna anordna dm i pimpeltävling på Laukersjön 

Kanske något för Fiskevårdsföreningen? I annat fall tilfrågas LaukerLövvikens Byaförening 

Försäljning av ca 100 hamburgare, mellan 15-17 Greger kontaktar  Kristina senast måndag den 18/4 

 

Mötet avsutades 

Nästa möte den 8/5 kl: 1700 

 

Ordf Kristina Bäckström  Justerare Lars-Åke Grönlund 

 


