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Deltagare:  

Sören Westermark, Anita Södermark, Eva Björk, Anders Vanhala, Kjell Lidström och 
Ann-Sofie Jakobson 

Revisorerna har kallat till detta möte. (Anders och Anita) 

Byns vägar är kommunala vägar och ska därför underhållas av Norsjö kommun. 
Kassör Eva Björk kan redovisa att byn har lagt ut ca 11000 :- år  2009, - 10, -11 och -
14. Revisorerna anser att detta med att betala för underhåll från byaföreningens 
kassa inte är något som bestämts vid tidigare årsmöten. Ulf Lorentson är 
kontaktperson på kommun och han har vid tidigare tillfällen lovat att hyvla vägen 
samt dika ur ordentligt. Detta har inte blivit gjort än. Anders Vanhala tar på sig att 
kontakta Ulf gällande detta. Inför kommande år kommer inte byaföreningen betala för 
underhåll av vägarna.  

Eva Björk efterlyser protokoll så att hon tydligt kan se vad årsmötet samt 
styrelsemöten har beslutat gällande utgifter för byns räkning.  

Vid årsmötet ges styrelsen ansvarsfrihet för föregående år, detta tydliggörs för alla 
under detta styrelsemöte. 

Anders Vanhala efterlyser föreningens stadgar. I nuläget ska dessa göras om tills 
årsmötet 2016. 

Idag består styrelsen av ordförande, vice ordförande samt kassör. Ett förslag läggs 
fram om att styrelsen ska uppgå till 5 personer, sekreterare samt ledamot ska läggas 
till. Förslag på styrelse kommer valberedningen att presentera på årsmötet 2016. 

Alla årsmötesprotokoll ska läggas upp på byns hemsida, sekreterare ska behålla ett 
protokoll och kassören ska ha en kopia när alla skrivit under. Vidare ska kassören få 
en kopias på att mötesprotokoll, även minnesanteckningar där styrelsen tagit beslut. 

Alla medlemmar i byaföreningen ska betala 50 :- i medlemsavgift. Detta innebär att 
alla betalande medlemmar har 1 röst vid årsmötet. Medlemsavgiften ska betalas in 
innan årsmötet, antingen direkt till Eva Björk eller till byns bankgiro.  

Vid mötet framläggs ett önskemål om att skapa en maillista där alla i byn, både 
bofasta och sommargäster, finns uppskrivna. Detta för att kunna skicka ut information 
gällande byn i god tid samt att alla ska kunna ta del av den. Sommargästerna ska 
även kallas till möten för att få möjlighet att lägga fram egna synpunkter och 
önskemål gällande byn.  

En mer aktiv hemsida efterfrågas. Ett förslag som läggs är att Jenny Lidman ska ta 
fram ett förslag på en ny hemsida, upplägg samt kostnad för detta. Sebastian 
Westermark fråntas då ansvaret för byns hemsida. Jenny får en prövotid på 1 år. 
Styrelsen godkänner detta.  

Åke Edström ska kontaktas gällande byns badplats. Vad som får vara kvar, om den 
ska avvecklas osv. Ann-Sofie Jakobsson tar på sig att kontakta Åke gällande detta.  



För vitmålningen av gästgiveriet (vindskivor, knutar, mellanväggar och fotbrädor) har 
byaföreningen erhållit 18750 :- i bidrag. Kostnaden för målningen är 24375 :-. 
Styrelsen beslutar att byaförening ska betala de 5625:- i mellanskillnad. 

Byns brygga läggs ut till försäljning. Annons läggs ut på hemsidan, den ska säljas 
inom 14 dagar och bud lämnas till Eva Björk.  

Nya regler för föreningar har lämnats via banken till Eva Björk. Detta kommer att tas 
upp på årsmötet 2016.  

  

 

 

Sekreterare 

Ann-Sofie Jakobsson 


