Protokoll nr 2. Styrelsemöte Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2013-03-19.
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Närvarande:

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Tommy Berglund
Hjördis Eklund
Ann-Marie Enberg
Monica Sandberg
Lars-Åke Grönlund

Frånvarande:

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Vice ordförande
Suppleant
Suppleant

Bernt Lundberg
Anna Lindblom
Per-Erik Karlsson
Sture Johansson
Åke Oskarsson
Jimmy Larsson

1.Val av justerare.
Jämte ordföranden valdes Monica Sandberg att justera dagens protokoll.
2. Föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes.
3. Uppföljning av protokoll 13-02-27
 Konstituera posten kassör i styrelsen
Ann-Marie Enberg tar kassörsuppdraget. Ann-Marie kontaktar Redok för att informera om att
kontakt tages då det är dags för bokslut.
 Bardisken
Är ej åtgärdad. Se protokoll nummer 4-8, 2012.
 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 Antes gården kommer att finnas på hemsidan.
Arbetet pågår.
 Kökskran och inköp av två engreppsblandare till toaletter
Kökskran och engreppsblandare till toaletter är köpt. Varmvattenberedaren och
duschblandaren åtgärdas samtidigt som kranarna monteras. Anna Lindblom kontaktar
personen som kommer att montera ovanstående.
 Väggfast broschyrställ
Ann-Marie Enberg ansvarar för uppdraget att köpa broschyrställ på Kontorsteknik.
 Administrativkväll den 9 april kl. 18.00
Lars-Åke Grönlund ansvarar för att sköta handlandet av potatissallad, grillad fläskkarré, rostbiff, grönsaker
och bröd till denna kväll.
 Toalettstolsförhöjare
Beställning har skickats till hjälpmedelsföretaget Varsam.
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4. Ekonomi
I går den 19/3-13 fanns det på brukskontot 63.087,05:- // Anna
5. Fatställande av hyra vid uthyrning till föreningar och andra möten som inte berör
byastugeföreningen.
Hyra 200 kr då träffar pågår upp till 2 timmar.
6. Fastställande av pris på förtäring som föreningar beställer till träffar.
50 kr för kaffe/te och 2 sorters fikabröd
60 kr för kaffe/te och smörgås.
7. Varningsskylt rådjur
Lars-Åke Grönlund hör med Vägverket i Arvidsjaur om det är möjligt att få uppsatt ”varningskylt rådjur” i
bägge ändarna av byn Lauker.
Dessutom kollar Lars-Åke om det är möjligt att få uppsatt skylt” hembygdsmuseum” på samma stolpe som
bl.a. vägskylten Lauker,
8. Övriga frågor:
a. Träff Skogsägarna och Allmänningen den 15 maj 2013.
Organisera detta uppdrag då det är styrelse den 16/4-13.
b. Frälsningsarmén hyr byastugan den 14/4-13.
Frälsningsarmémn har beställt bullar och ”torrkaka”. Maud Lidström, Eri Eriksson, Irma Eklund, Gunborg
Jakobsson( bakar bullar), Inger Karlsson bakar till denna dag. Inger Karlsson, Marita Hägglund och ev.
Elisabeth Mähler-Eriksson ansvarar för serveringen den 14/4-13.
c. Översyn av stadgar
Under den administrativa kvällen skall samtliga styrelseledamöter erhålla föreningens stadgar. Var och en
får i uppgift att läsa igenom stadgarna till styrelsemötet den 16/4-13.
d. Lagfart
Tommy Berglund kommer att sända följande till Inskrivningsmyndigheten i Skellefteå:
* årsmötesprotokoll från årsmöte 2012 och 2013
*styrelseprotokoll från 12 juni 2012 då ärendet om lagfarten inleddes.
9.a. Administrativkväll:
b. Styrelsemöte:

9 april 2013 kl. 18.00
16 april 2013 kl. 18.00

………………………………………………………………..
Tommy Berglund
Ordförande
………………………………………………………………
Hjördis Eklund
Sekreterare
……………………………………………………………….
Monica Sandberg
Justerare

