Protokoll nr 8 Lauker- Lövvikens Byastugeförening 2013-11-19.
Närvarande:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tommy Berglund
Ann-Marie Enberg
Hjördis Eklund
Lars-Åke Grönlund
Anna Lindblom
Bernt Lundberg
Monica Sandberg
Per-Erik Karlsson

Frånvarande

Vice ordf
Suppleant
Suppleant

Sture Johansson
Åke Oskarsson
Jimmy Larsson
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1.Val av justerare.
Jämte ordföranden valdes Anna Lindblom att justera dagens protokoll.
2. Föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes.
3. Uppföljning av protokoll 13-10-08
 Termostat till herrduschen
Styrelsen var eniga om att köpa en termostat till herrduschen. Hjördis kontaktar Comfort.
 Skyltar rådjur och Antesgården – museum.
Bernt Lundberg håller på med skapandet av skyltar ”rådjursvarning”. Skylten Antesgårdenmuseum är nödvändig till sommaren.
 Bredband
Monica Sandberg tar upp följande med Marita Hägglund:
-hur det går med framtagandet av priser på olika avtal för trafiken på nätet
-vad bör byastugeföreningen ta för avgift om vi tar datorer till byastugan och kopplar upp oss
-var ska gästlösenordet vara antecknat
 Stadgarna Lauker-Lövvikensbyastugeförening
Till den 14 januari 2014 ska samtliga i styrelsen ha läst igenom stadgarna och lämna feedback till Monica som har moderniserat språket till förståelig svenska.


Ansökan om medel till inköp av hjärtstartare.

Svar har ej inkommit från Lokaföreningen Hjärt-Lung, Sparbanken Nord, och Lions i
Arvidsjaur om ekonomiskt stöd kan erhållas för inköp av hjärtstartare
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Genomgång av ”arbetsgruppens” inventering gällande långtidsinköp.

Arbetsgruppen var överens om att göra inköpen hos Elkedjan (kylskåp, frysskåp, toppmatad
tvättmaskin, 2 spisar, strykjärn). Mikael från Elkedjan såg även över belysningen i byastugan
och kom med tips om vad som skulle kunna göras med belysningen. Styrelsen har vid detta
möte bestämt att upprustning av belysningen kommer att ske längre fram eftersom det är gjort
stora inköp under nuvarande år.


Genomgång av ”arbetsgruppens” inventering gällande reparationer,
byggnationer i byastugan

Styrelsen kom med följande tillägg till reparationslistan: Se över hallen i byastugan för att få
idéer om hur hallen kan användas. Under nästa styrelsemöte kommer datum att bestämmas då
studiecirkel ska startas i slutet av januari 2014 med rubriken ”Prioritera samt genomföra
reparationer och byggnationer i byastugan”.


Ansökan om bygdemedel som ska vara inlämnad senast 15 oktober.

Marita Hägglund har lämnat in ansökan om att erhålla medel för att kunna ordna
skridskoplan/fotbollsplan. Kriterier för bygdemedel handlar om tillväxt.


Spårdragare

Enligt Marita Hägglund har Bengt Norén från Tillväxtenheten haft kontakt med Marita om att
köpa en spårdragare. Norén skulle kunna ordna så att Lauker-Lövvikens Byastugeförening
skulle få ekonomisk hjälp till inköp av spårdragare. Lauker-Lövvikens byastugeförening kan
bidra med 3000 kr till detta inköp. Marita håller i detta ärende. Inget svar har kommit från
Marita hur detta ärende fortskrider. Hjördis kontaktar Marita.


Medlemsavgiftsinbetalningar.

Följande kommer att göras för att värva medlemmar och göra det möjlighet för medlemmen
att betala direkt: Bernt tillverkar en skylt där det framkommer att här kan
medlemsinbetalning för år 2014 ske. Bernt ansvarar för att vara placerad utmed denna
skylt då det är julfest och ha inbetalningskort och ta emot inbetalningar av de som vill betala
direkt. Om Bernt ej kan närvara tar Bernt och ordnar med ersättare. Liknande aktivitet görs
igen då det är Påsknappet. Dessutom kan man ha gjort i ordning informationsmaterial som
visar vad föreningen har för aktiviteter etc.


Information översiktsplan Arvidsjaur kommun.

Jerry Johansson, Tora Landgren, Anders Harr och Glenn Eriksson har besökt Lauker den 23
oktober 2013 och presenterat översiktsplanen. Uppföljning av detta besök genomförde
Laukerborna en vecka senare och synpunkter från Laukerborna inlämnades till Tora
Landgren den 1 november.
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Tallrikar av spån med bomärke och stämpel Lauker-Lövvikens

Tanken var att Lauker-Lövvikens Byastugeförening köper tallrikarna av Eli och säljer vidare
som en speciell produkt från Lauker, samt att Mari Grönlund genomför
marknadsundersökning för att få begrepp om hur efterfrågan kan bli då det gäller dessa
tallrikar.
Styrelsen beslutade att Byastugeföreningen kommer ej att sälja produkten. Föreningen har
tidigare tagit beslut om att ej sälja halssmycket som Mari Grönlund tillverkar. Lars-Åke
Grönlund informerar Eli Johansson.

4. Ekonomi
Ordinarie företagskonto 66 149 kr 08 öre. Denna summa var 17 november.

5. Omklädningsrum på badstranden i Sandviken
Det har kommit in förfrågan från Ann-Louise Högberg om att få rusta upp ett av
omklädningsrummen till bastu.
Styrelsen kom med förslag att Ann-Lousie kontaktar Bengt Norén på Ideum om de har
möjlighet att bygga en ny bastu.
Anna Lindblom kontaktar Ann-Louise.
6. Fest för nyinflyttade till Lauker-Lövviken under de senaste 10 åren?
Styrelsen utsåg kommitté som får i uppdrag att planera festen och komma med program och
datum för festen. Bernt Lundbergs förslag är att döpa festen till ”Galen i Lauker”. Kommittén
består av Bernt Lundberg, Anna Lindblom, Monica Sandberg, Lars-Åke Grönlund, Hjördis
Eklund.
Första planeringsdatum 16 december kl. 18.00 i stugan hos Anna Lindblom.
7. Hyra bagarstugan i kommersiellt syfte?
Hjördis kom med förfrågan om det är möjligt att få hyra bagarstugan om personen vill baka
till försäljning privat.
Styrelsens förslag :
 Se över nuvarande hyra för bagarstugan och dela upp hyran på medlemmar och icke
medlemmar. Presentera på årsmötet.
 Per-Erik Karlsson kollar med någon bagarstuga i en förort till Piteå och Anna
Lindblom kollar med Arvidsjaur vad de tar för att hyra ut bagarstuga. Resovisas på
nästa styrelsemöte.
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8. Friskvård
Hjördis kom med förfrågan om Lauker-Lövvikens byastugeförening är beredd att betala till
byastugan en DVD (skiva) med nytt gympaprogram.
Styrelsen beslutade att föreningen står för kostnaden.
9. Förfrågan från Bygdegårdarns Riksförbund
Frågan gäller om Lauker-Lövvikens byastugeförening vill stå kvar på nätverkslistan för att
kunna erhålla Nyhetsbrevet ”Service i bygdegårdar”.
A-M skickar svar till BRF men har frågat Marita om hon också vill ha mejlet (det ville hon).
10.Övriga frågor:
a. Försäljning av egna produkter av medlemmar och icke medlemmar, då föreningen
har ordnat med aktiviteter.
Styrelsen beslutade att bystugeföreningen tar 20 % av försäljningen / person som är försäljare
under planerade aktiviteter av byastugan.
b. Hyllor i bagarstugan
Styrelsen gav i uppdrag till Hjördis att rusta upp bagarstugan med hyllor så att varor kan
placeras på hyllor vid bakning och ej behöva belamra stolar och golv.
c. Bygga runt spisarna
Nils Eklund ser över hur det bör byggas runt spisarna. Per-Erik Karlsson kollar om han har
skiva liknade bänkskivan som finns i byastugan, så att Nils kan utföra byggnationen.
d. Bygga under scenen
Styrelsen kom med förslag att flytta väggen under scenen jäms med kanten på scenen och
därmed få förrådsplats för stolar , extra bord etc. Hjördis fick i uppdrag att kontakta Nils
Eklund i denna fråga.
e. Extra kylskåpet i baren
Styrelsen gav Lars-Åke i uppdrag att kontakta Marita om att kylskåpet ska tas ut . Nu när vi
har ett nytt kylskåp finns tillräckligt för kylutrymmen då det är barverksamhet under
pubkväller.
f. Lakafiske
Planering genomförs under nästa styrelsemöte.
g. Julfest
Styrelsen gav Hjördis i uppdrag att kolla med Ann-Louise om hjälp behövs för att skriva ut
inbjudan till planering av julfesten och dela ut i brevlådorna.
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h. Musikunderhållning
Ann-Marie visade en tidningsartikel som handlade om musik och där bl.a. Jens Marklund
ingår. Denna artikel hade Marita Hägglund lämnat till Ann-Marie. Ann-Marie skulle kontakta
Marita och be Marita kolla upp vad det kostar att anlita denna grupp och när de skulle kunna
komma till Lauker.

11. Nästa styrelsemöte:
Den 14januari 2014 kl. 18.00.

………………………………………………………………..
Tommy Berglund Ordförande

………………………………………………………………
Hjördis Eklund Sekreterare

………………………………………………………………
Anna Lindblom Justerare

Innan styrelsemötet informerade Gunnel Johansson från Kultur—och näringslivsgalan som
ägde rum på Laponia den 16 november. Gunnel Johansson och Marita Hägglund mottog en
check på 5000 kr, Ringelräven och en tavla med motiveringen till varför Lauker-Lövvikens
byastugeförening var utsedd att erhålla årets kulturpris av Kommunstyrelsens fritids- och
kulturutskott.

