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Ersättare  Sture Johansson 
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Ledamot   Bernt Lundberg 

Ersättare  Åke Oskarsson 

 
 
 
1.Val av justerare. 
Jämte ordföranden valdes Lars-Åke Grönlund  att justera dagens protokoll. 

 

2. Föredragningslista. 
Föredragningslistan godkändes.  

 
3. Uppföljning av protokoll 14-01-13 och 14-03-04. 

 Skyltar rådjur och Antesgården – museum. 

Bernt Lundberg håller på med skapandet av skyltar ”rådjursvarning”. Skylten Antesgården-

museum är nödvändig till sommaren. 

 

 Medlemsavgiftsinbetalningar. 

Göra i ordning skylt med texten ”Här kan inbetalning ske av medlemsavgift 2014”. Dessutom 

göra i ordning informationsmaterial som visar vad föreningen har för aktiviteter etc. Utse en 

person till varje större aktivitet som ansvara för att detta blir genomfört. Detta blir aktuellt att 

genomföra den 3 maj då det är Kulturdag, kabaré och pub, samt Laukerdagen i julimånad etc. 

 

 Musikunderhållning 

Per-Erik Karlsson har försökt få tag i Jens Marklund, men ej lyckats nå honom. Per-Erik 

Karlsson ansvarar för att fortsätta att ringa upp Jens Marklund som är en av jazzkillarna i 

gruppen Kompaniet. Per-Erik kollar upp vad det kostar att anlita denna grupp och när de 

skulle kunna komma till Lauker. 

 

 Studiecirkel och genomföra reparationer och byggnationer i byastugan. 

Planering av när studiecirkel kan påbörjas får tagas upp hösten 2014. 

 

 Frågan om badstranden Sandviken 

Per-Erik har haft kontakt med en av markägarna som äger marken som badstranden ligger på, 

eftersom arrendet som kommunen tecknat går ut 2020.   



Per-Erik håller fortsatt kontakt med markägarna och för resonemang om framtiden då det 

gäller badstranden. 
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4. Ekonomi 
Ordinarie företagskonto.  Saldot på kontot 2014-04-02 är 45.865 kr 15 öre. 

 

5. Ungdomsansvarig 

Ann-Louise Högberg och Kristina Bäckström är ungdomsansvariga.  

6. Stadgarna 
Det har från medlem inkommit synpunkter då det gäller stadgarna. Ny genomgång av 

stadgarna kommer att genomföras av styrelsen under hösten 2014 och anslås i byastugan till 

julfesten 2014. Under julfesten informeras medlemmarna att ta del av stadgarna och komma 

in med synpunkter innan årsmötet. Stadgarna tages upp på årsmötet 2014 och även årsmötet 

2015. 

 

7. Laukernappet 
Monica redovisade för den planering som genomfördes den 26 mars. Planeringen fortsatte 

under styrelsemötet. Kristina Bäckström är ansvarig för genomförandet av pub för 

medlemmar på Långfredagskvällen mellan kl. 20-24. 

 

8. Planering Valborgsmässoafton 
19.00 Brasan tänds och Per-Erik ansvarar för detta.  

Monica hör med Gunnel om möjligheter att ha kaffe i Antesgården.  

Hamburgerförsäljning som Lars-Åke och Per-Erik ansvarar för. 

Hjördis ansvarar för att inbjudan lämnas i brevlådorna. 

 
9. ”Laukergalen” 
Kort information om programmet den 3 maj ”Kulturdag, kabaré och pub”. 

 

10. Övriga frågor. 
a. Arrangemang genom samverkan. 

Föreställning av Åsa Person – med ”Åsa Ivarsdotter ” i oktober eller november kommer att 

genomföras i byastugan. Föreställningen kostar 5000 kr.eftersom det är samverkan mellan  

Bygdegårdarnas Riksförbund, Norrbottens Bygdegårdsdistrikt, Riksteatern Norrbotten, 

Studieförbundet Vuxenskolan och stöd från Norrbottensläns landsting. Exakt datum meddelas 

senare. 

b. Rapport från Bygdegårdsdistriktsstämma i Roknäs den 22 mars 2014. 

Styrelsen hade önskemål om att Marita Hägglund och Mari Grönlund kommer till 

styrelsemötet den 12 maj och berättar från denna stämma. Hjördis kontaktar Marita och Mari. 

c. Hjärtstartare 

Detaljplanering och inköp kommer att genomföras under hösten 2014.  

d. Bredband 

Kristina Bäckström informerade om att regeringen kommer att tillskjuta pengar till utbyggnad 

av bredband i landet. Kristina kontaktar IT-enheten på kommunen i Arvidsjaur och hör efter 



vad det kan kosta att dra bredband i Lauker om utbyggnad av bredband  tillskjuts pengar från 

regeringen. 
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11. Nästa styrelsemöte:                     

Måndagen den 12 maj 2014 kl. 18.00. 

  

 

……………………………………………………………….. 

Tommy Berglund Ordförande 

 

  

……………………………………………………………… 

Hjördis Eklund  Sekreterare 

  

  

……………………………………………………………… 

Lars-Åke Grönlund  Justerare 

 

 

Innan styrelsemötet informerade Fritz-Eli Johansson om att han har sökt bidrag för att rusta 

upp fångststigen och skidspåret så att dessa kan var bekväm att vandra även sommartid. Fritz-

Eli har kontakt med Anders Wikström Skogsstyrelsen i Arvidsjaur. Fritz-Eli har lämnat in 

kostnadsberäkning som har gått vidare till Jönköping.  

 

 

 

 

 


