Minnesanteckningar från medlemsmötet 2019-05-28

Närvarande: Kristina Bäckström, Monica Sandberg, Christina Löfgren, Anki Eklund, Anders Eklund,
Mattias Jakobsson, Per-Erik Lövgren, Ann-Marie Enberg, Carina Lövgren, Kent Löfgren, Roger
Söderlind, Åke Oskarsson, Gunnar Westerlund, Rune Löfgren, Sture Johansson, Charlotte Lundman
Jonsson, Mikel Nilsson, Gunnel Johansson, Elisabeth Eriksson Mähler, Helena Skarin, Greger
Lindblom, Lars-Åke Grönlund, Mari Grönlund, Karl-Gustav Eriksson.
Mötet leds av Greger och Helena, anteckningar skrivs av Kristina och Charlotte utses att justera
protokollet.
-Information ges gällande ställplatser av Helena som informerar om att Leader Lapland begärt
återremiss på vår ansökan, kompletteringar har gjorts och beslut beräknas fattas den 10/6.
-Gällande utlånade saker till Antés, Greger har kollat upp vad som gäller vid ev. stöld eller förlust.
Generellt så täcks detta via ägarens hemförsäkring för utlånade saker till ett maxbelopp på 40-60
tusen kronor beroende på vilket försäkringsbolag och vilken försäkring som den enskilde ägaren har
tecknat. Mötet ansåg att vi därför inte behöver tillskriva alla ägare av utlånade föremål i Antés.
Punkten lämnas i och med detta, anslag kommer att sättas upp i Antés inför hemvändardagarna.
-Planering bakning Let´s Go den 4-6/7. Lars-Åke och Mari är ansvariga.
-Kulia i Lauker den 18/7, barndag anordnas av Svenska kyrkan.
-Städdag byan utomhus den 3/6 kl 1800-2000. Städdag inne den 24/8 kl 1300-1700.
-Målning av byastugan, Helena ansvarig och den som kan hjälpa till meddelar henne. Helena ordnar
sms utskick när målning planeras utifrån väder.
-Pubkväll för medlemmar, ”Before Jakt” den 24/8, Kristina handlar till pubkvällen.
-Sjösättning och upptagning av flotten i Sandviken, Karl-Gustav och Åke ansvarar för detta. Flotten
sätts ned kring den 15 juni och tas upp kring den 17 augusti.
-Kanotläger den 20 juli, Kent kommer att hyra in 5 st kanadensare, max 10 deltagare, kostnad 200 kr
per person.
-Cafe i Antés under sommaren, under juli månad kommer vi att ordna café i Antés. Kristina kommer
att kolla ordna personal till detta.
-Fiskfest kommer att anordnas av fiskeföreningen under sommaren, datum kommer i postlådorna
längre fram.
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