
Möte Bastuträsk By den 30/7 på Gästgiveriet. 

Deltagare: Jonas Borgström, Ann-Sofie Jakobsson, Ejmar Jakobsson, 
Anders Vanhala, Jenny Lidman, Felicia Lidman, Eva Edström, Emma 
Söderström, Gunnar Söderström, Gunnar Sigfridsson, Anita Vesterman, 
Sören Westermark, Barbro Westermark, Sebastian Westermark, Ingrid 
Karlsson. 

 

Detta möte anordnades i första hand för att sommargästerna skulle ges 
en möjlighet att få en överblick om vad som händer i byn. Vi medlemmar 
ville även ge sommargästerna en möjlighet att kunna komma med 
åsikter angående arrangemang eller lämna förslag på givande inköp för 
alla medlemmar i byaföreningen. 

Alla deltagare vid detta möte gavs möjlighet att få lämna telefon och 
mailadress. Detta för att kunna nås gällande information om byn, särskilt 
information om mötet. 

Sommargästerna upplystes om att det finns ett förslag om att kunna 
köpa in en grillkåta till byn som alla medlemmar får använda. Detta 
kommer att diskuteras vid årsmötet. 

Emma Söderström lyfte frågan om det inte finns möjlighet att anlägga 
någon form av mindre lekpark för barn, då det under sommartid vistas 
många barn i byn. Ann-Sofie Jakobsson lovar att ta med detta ärende till 
årsmötet.  

Alla delges upplysning om medlemskap, inbetalning till föreningens 
bankgiro eller till Eva Björk. Utförligare information kommer att finnas på 
hemsidan. Till årsmötet kommer vi att lyfta förslaget om att ett 
medlemskap innebär att innehavaren har 1 röst vid omröstningar 
gällande förslag på årsmötet. 

Dagordningen för årsmötet 2016 kommer att finnas på byns hemsida i 
god tid för att alla medlemmar och alla som är intresserade ska kunna ta 
del av denna. 

Sören Westermark informerar om ett möte i Risberg där företag, 
föreningar och samhällsråd är inbjudna. Det mötet kommer att behandla 
möjlighet att söka projektpengar för olika ändamål.  

Sebastian Westermark informerar vid detta möte att han kommer att 
skapa ett forum på hemsidan där det kommer att ges möjlighet att 
diskutera olika saker gällande byns förening. 



Vi avslutar mötet med fika. 

 

Sekreterare: 

Ann-Sofie Jakobsson 


