Protokoll
Styrelsemöte för Bjurträskbygdens framtidsförening
Datum:
Tid:
Plats:

2015-08-10
18:30
Hos Elin

Närvarande: Elin Andersson, Malin Dahlberg, Kicki Frank, Lisbet Nygren,
Maria Alarm Lööv, Ingrid Ejderud Nygren

§1

Mötets öppnande
Elin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2

Val av justerare
Kicki väljs till justerare

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes efter tillägg under punkten
Övriga frågor.

§4

Rapport från sommaren
Genomgång av sommaren och återrapport från tidigare diskussioner och
beslut.
- Våra sommarjobbare (m fl) har fräschat upp på badplatsen,
Bävergården, bagarstugan och i viss mån på Affärn. Mycket bra!
- Midsommarfirandet har genomförts.
- Den lutande stolpen vid elljusspåret har inte rätats upp. Det behöver
göras innan vintern, den riskerar falla och drar då av elledningen.
- Beachplanen är på gång. Svevia har lämnat markduk. Hans ska köra dit
grus innan leverans av sanden. Fiberkabeln ska markeras med
plogkäpp. Ingrid och Karl-Axel ordnar det.
- Önskemål om att flytta lekutrustningen från skoltomten till
förskoletomten. Enligt tidigare uppgift skulle lekutrustningen tillfalla
byn. Maria kontrollerar dessa uppgifter.
- Byaloppis genomfördes 24 juli. Tre initiativtagare, bl a Linnea
Pedersén, bad BFF om hjälp att informera om loppisen. Totalt blev det
nio försäljare. Detta är ett arrangemang som skulle kunna utvecklas till
nästa sommar.
- Elin har skrivit ett nytt inlägg om sommarens begivenheter. Det ska
publiceras i dagarna.
- Hemsidan har kompletterats med formulär om anmälan för medlemskap
i BFF.
- Informationsbladet är nästan klart för utdelning.
- Gåvobrev avseende bagarstugan är utskrivet för underskrift. Enligt
gåvobrevet, och kommande lagfartsansökan, ska ägandet övergå till
BFF fr o m 1 januari 2016.
- Bygdens Vänners kassa (bank och handkassa) har överförts till nya
BFF.

- Medborgarförslaget om rastplats och pulkabacke vid Kattögletjärn ska
tas upp på öppet möte i byn så alla får tycka till.
- iZettle, en kortläsare till mobilen, kunde vara ett bra komplement för
betalning vid föreningens arrangemang. Bör kollas upp närmare.
§5

Kommande aktiviteter
Styrelsen diskuterar kommande arrangemang under hösten och planerar att
göra en aktivitetskalender.

§6

•

Bjurträsk Beach
Vi bjuder in alla att hjälpa till med att göra iordning planen. Därefter
spelar vi volleyboll och grillar. Man tar med egen korv.
Datum fastställs i samråd med Hans som ska köra ut grus och sand.
Elin kollar med Peder angående plintar till nätet samt en grillring.

•

Surströmming
Surströmming till självkostnadspris innan älgjakten. Kicki kontaktar
Esbjörn i aktivitetskommittén

•

Paltmiddag på höstlovet
Aktivitetskommittén kontaktas.

•

Möte om rastplats och pulkabacke
Mötet slås samman med surströmmingen. Elin och Ingrid förbereder
information till mötet.

Kommande uppdrag
Styrelsen summerar kommande uppdrag, både tidigare
planerade/påbörjande samt nya.
•
•

•
•
•
•
•
•

Utdelning av infoblad om BFF. Hur ska vi bekräfta till medlemmarna
att medlemskapet är klart?
Märkning av den sk Korpenlådan med text MEDLEMSLÅDA BFF så
att meddelanden kan lämnas till föreningen även där. Ingrid märker
upp.
Skaffa en eller flera ”byafotografer” för dokumentation av
arrangemang m m. Ingrid kollar med Karl-Axel.
Stolpen vid elljusspåret. Maria pratar med Rolf Haraldsson som är
anläggningsanvarig.
Huggning av tallar vid bagarstugan. Staffan har tagit på sig att hugga.
Nytt rökrör i bastun på badstranden. Kicki pratar med Roland
Holmlund som är anläggningsansvarig.
Ta in utrustning, t ex tennisnät o dyl. Skulle det vara bra med en
städdag även på hösten för att hjälpas åt med såna saker?
Uppstart av vävstugan? Ska vi avvakta, avsluta eller göra en nystart om
intresse finns. Elin kollar med bl a Solvår och andra vävkunniga.
Frågan får tas upp på årsmötet.

•

§7

Styrelsen ska gå igenom vilka stöd vi kan/vill/behöver söka inför nästa
år. Ansökningar ska oftast göras i början av året.

Post och e-post
Inget att rapportera.

§8

Övriga frågor
Vägföreningen Kedträskets norra väg undrar om BFF skulle ha möjliget att
söka lite extra bidrag för badstranden, för att bidra till väghållningen fram
till badstranden. Enligt Malin är skötselbidraget för badstränder en fast
summa, lika för alla, oavsett hur man har stranden. En delning av den
summan är inte akutell. Om vägföreningen hittar något annat stöd man kan
söka så är BFF är positiva till att vara med i den ansökan om det skulle
vara till någon nytta.

§9

Nästa möte
Nästa möte blir 20 oktober 2015 kl 18.30.

§ 10

Mötets avslutande
Elin tackar de närvarande och avslutar mötet.

Elin Andersson
ordförande

Christine Frank
justerare

Ingrid Ejderud Nygren
sekreterare

