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1.Val av justerare.
Jämte ordföranden valdes Sture Johansson att justera dagens protokoll.
2. Föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes.
3. Uppföljning av protokoll 13-01-09
 Heart Start
Det har kommit brev från Civilförsvarsförbundet att de har inte möjlighet att ta emot
ansökningar gällande Heart Start.
Styrelsen kom överens om att göra Ansökan om bygdemedel från Länsstyrelsen i Norrbottens
län och ansöka att erhålla ekonomisk bidrag till en Heart Start. Ann-Marie Enberg ansvarar
för att ansökan blir skriven och inlämnad till Lotta Sandström, Kommunalhuset Arvidsjaur
kommun. Efter att Arvidsjaur kommun har lämnat utlåtande på vår ansökan skickas ansökan
om Bygdemedel vidare till Lansstyrelsen för slutligt beslut. Länsstyrelsen ska ha ansökan
innan den 15 mars 2013.
 Bardisken
Är ej åtgärdad. Se protokol nummer 4-8, 2012.
 Elförbrukningen senaste året
Anna Lindblom kommer på årsmötet att informera om skillnaden i elförbrukningen före och
efter luftvärmepumpens installering.
 Lagfarten
De sista handlingarna (Lauker-Lövvikens byastugeföreningens stadgar, Svea Skogs köpebrev, värderingen
av byastugan som genomförts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling)

för Lagfartsansökan är den 15/2-13 skickad till Inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet,
Skellefteå.
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 Tröjor
Madeleine Löf konstruerar en lista med förslag på T-Shirt och Pikétröja och mejlar till
styrelsen. Styrelsemedlemmarna får pricka för vilka tröjor som kan vara fördelaktigt att
beställa, så att försäljningen kan komma igång. Madeleine sammanställer utifrån önskemålen
och gör beställning.
Broschyr om Lauker
Arbetet pågår. Se protokoll 121011
 Grind till trappa
Madeleine Löf ansvarar för att grind köps till trappan upp till loftet. Grind såväl uppe som
längst ner i trappan.
 Hemsidan
Monica och Ann-Marie kommer att ordna så att Antesgården kommer att finnas på hemsidan.
Arbetet pågår.
 Kökskran
Ann-Marie fick nytt uppdrag, att kontakta Inlandsrör om kran till storkök. Därefter tar AnnMarie ställning till om kran ska inhandlas på Inlandsrör eller Comfort.
 Handikapprampen till byastugan
Se protokoll 121122.
Sture Johansson gör en ritning över hur rasskydd ska byggas så att handikapprampen kan
hållas fri från snö.
 Årsmöte
Den 24 februari 2013 kl. 14.00.
Ann-Marie Enberg skriver verksamhetsberättelsen för 2012. Sture Johansson hör med
Kristina Bäckström om Kristina kan närvara på årsmötet. Om Kristina ej kan närvara så ska
Kristina Bäckström utse vem som ska föredra valberedningens förslag.
Hjördis fick i uppdrag att avtacka Inger Karlsson, Madeleine Löf och Grethel Renberg.
Klockan 12.00 den 24 februari träffas Monica, Hjördis, Madeleine, Sture. Tommy och Anna
kommer senare.
 Brev från Laukers Jaktsällskap
Styrelsen diskuterade på nytt innehållet i brevet från Laukers Jaktsällskap.
Styrelsen föreslår årsmötet att bordlägga frågan. Tid behövs för grundligare diskussion
och ställning tages årsmöte 2014.
Tommy Berglund presenterar styrelsens förslag på årsmötet 2013.
4. Ekonomi
Ordinarie företagskonto 46.715 kr 30 öre
Sparkonto
60.000 kr ( avsett för driften ex.försäkringar, uppvärmning,
Sopor etc.)
Totalt
:
107.715 kr 30 öre
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5. Övriga frågor
a.Stadgar
Styrelsen föreslår årsmötet att styrelsen får i uppdrag att göra stadgeöversyn till årsmötet 2014.
Därför ska denna punkt tagas upp under övriga frågor under årsmötet 2013.
b.Studieresa Bygdegård och kök.
Kommit inbjudan att delta på en studieresa Bygdegård och kök. Studieresan sker i Västerbotten. Platserna är
Stöcke, Norrmjöle, Ängersjö.
Styrelsen var enig om att på nätet studera kök i bygdegårdar.
c.Bygdegårdarnas distriktsstämma i Norrbottens län.
Genomförs i Lauker den 17 mars 2013.
Program:
10.00 Samling och kaffe Tommy hälsar välkommen och berättar om vår verksamhet. Monica Sandberg
visar bildspelet Byastugan 30 år.
10.30 Information, innehållande bl.a. hemsidesinformation med Roger Häggström, aktuella frågor, samt
information kring förbundsstämman i Boden.
12.00 Lunch och ev.besök i Antes gården Monica hör med Gunnel Johansson om Gunnel har möjlighet att
berätta och visa Antes gården.
13.00 Distriktsstämma
ca 15.00 Avslutning, kaffe och överlämnande av present till deltagarna på denna stämma.
Meny:
10.00 Smörgås. Mjukkakor bakas av Maud Lidström och Hjördis lördagen den 10 mars. Madeleine handlar
allt som behövs till färdigställandet av smörgåsarna, samt färdigställer dessa.
12.00 Kreolskans söndagsgryta och ris, samt sallad. Parisersnitt till kaffet. Hjördis bakar Parisersnitten.
15.00 Cheese-cake och kaffe
Present som överlämnas till besökarna? Ev. nyckelring och penna eller mugg?
Ansvarar för att detta uppdrag blir genomförd: Marita Hägglund, Monica Sandberg, Hjördis Eklund,
Marie (Monica frågar), Maj-Britt (Monica frågar), Elisabeth Eriksson-Mähler (Hjördis frågar), ev Eva och
Per-Erik.
Nästa planering av aktiviteten den 17 mars sker måndagen den 4 mars 2013 kl. 18.00.
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d. Inbjudan till Bygdegården – mötesplats för lokal service i Stockholm den 1 mars 2013.
Bygdegårdarnas Riksförbund betalar resan.
Ingen representation från vår förening.
e. Post
Anna Lindblom informerade om vilka kulturella aktiviteter som är möjliga att uppleva i Arvidsjaur under
våren 2013, samt lämnade broschyrer.
f. Medlemsregister
Anna informerade om att det är många som ej har betalat medlemsavgiften. Det kommer även betalningar
där det ej framkommer vem/vilka som betalat.
Förslag: Att vid nästa styrelsemöte utse vem som ska ansvara för att hålla medlemsregistret aktuellt.
g. Allmän information Konsum
Då burkar och flaskor pantas är det bäst att ta ut pengarna eller att handla för summan. Pantsumman är giltig
under tre månader från det pantningen skett.
6. Nästa styrelsemöte: dag och tid bestäms av den nya styrelsen som utses under
årsmötet.
………………………………………………………………..
Tommy Berglund
Ordförande
………………………………………………………………
Hjördis Eklund
Sekreterare
……………………………………………………………….
Sture Johansson
Justerare

