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Plats: Folkets hus, Bastuträsk 
 
Närvarande: Barbro och Sören Westermark, Anita Södermark, Eva Björk, Anders, 
Jenny och Felica Vanhala, Åke Edström, Kjell och Gunnel Lidström, Gunnar och 
May-Brith Westermark. 
 
 
 
  
§1 Årsmötets öppnande 
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. 
  
§2 Mötets behöriga utlysande och fastställande av röstlängd 
Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
  
§3 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Anders Vanhala. 
  
§4 Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Jenny Vanhala. 
  
§5 Val av justerare tillika rösträknare för mötet 
Till justerare valdes Eva Björk och Anita Södermark. 
  
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 
  
§7 Kassörerns förvaltningsberättelse 
Kassören föredrog förvaltningsberättelse. 
  
§8 Revisionsberättelse 
Revisorerna föredrog revisionsberättelsen. 
 
§9 Fastställelse av balansräkning och dispositioner 
Fastställdes  
 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styerlsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
  
§11 Val av styrelse för verksamhetsåret 2018 

§11.1 Ordförande 
Till ordförande valdes Åke Edström. 

 



§11.2 Kassör 
Kassören Eva Björk valdes förra åretsmötet för två verksamhetsår 2017-
2018 

  
§11.3 Ledamöter (1-3 stycken) 
Till ledamöter för två versamhetsår 2018-2019 valdes Sören Westermark 
och Bengt Jonasson. Vald sedan tidigare för 2017-2018 är Kjell 
Lidström. 

 
§11.4 Suppleanter (0-2 stycken) 
Ingen suppleant valdes då Jonas Borgström är vald tidigare för 2017-
2018. 
 

§12 Val av revisorer 
Till revisorer valdes Anita Södermark och Karola Holmkvist. 
  
§13 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Ingrid Karlsson och Gunnar Westermark. 
  
§14 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhets 
Medlemsavgiften för 2018 beslutades till 50 kr. 
  
§15 Förslag från styrelsen 

§15.1 Gästgivargården 
Styrelsen lyfte frågan om Gästgivargården och arrendet av denne då 
föreningen inte använder gården i närheten av samma utsträckning som 
för några år sedan. Det är dessutom stora kostnader som föreningen inte 
har möjlighet att uppbära vilket innebär att underhållet av byggnaden blir 
lidande. Styrelsen får i updrag att titta vidare på arrendeavtalet, möjlighet 
till ekonomiskt stöd från tex Länsmuseum och Länsstyrelsen för 
nödvändigt underhåll och reparationer.  
   

§16 Motioner från medlemmar och föranmälda frågor 
§16.1 Metar-tävlingen 
Barbro Westermark upplyser föreningen om att det finns en 
överenskommelse mellan Skytteföreningen som ordnar Älgmetet och 
Byaföreningen att Byaföreningen ska ordna någon form av aktivitet 
(loppis eller liknande) i samband med älgmetet för att locka fler 
besökare.  
 
Avgående styrelse visste inte om denna överenskommelse och förklarar 
för mötet varför det beslutades att inte ordna loppis i samband med 
älgmetet 2017. Bland annat var det stora loppisar i närheten samma dag, 
framförallt togs hänsyn till Gumboda. Det har dessutom varit få besökare 
och utställare tidigare år vilket gjorde att styrelsen valde att inte ha loppis 
2017.  

 



 Mötet upplåter till styrelsen att besluta hur det blir i år och vilka aktiviteter 
som skall ordnas. Det poängteras från flera medlemmar att älgmetet iår 
ligger samma helg som Bastuträsk hemvändarhelg och 125-årsjubileum.  

  
§17 Mötets avslutande 
Mötet avslutas med tänkvärda ord från Anita Södermark om att vi alla behöver tänka 
på vad vi vill och kan göra för byn, föreningen och varandra. Vi är en liten förening i 
en liten by och måste ta hand om varandra.  
 
 
 
 
_______________________________       _________________________________ 
 Ordförande Anders Vanhala                        Sekreterare Jenny Vanhala 
 
 
 
_______________________________       _________________________________ 
 Justerare Eva Björk                                     Justerare Anita Södermark 
 
 


