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Årsmöte 2008-02-24



         

FÖRSLAG TILL DAGORDNING   

1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av dagordning  

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  

4. Val av justeringsmän  

5. Behandling av verksamhetsberättelsen  

6. Behandling av revisorernas berättelse och förslag till 
ansvarsfrihet  

7. Val av styrelse och suppleanter  

8. Val av revisorer  

9. Val av valberedning för nästa års val  

10. Fastställande av avgifter  

11. Aktivitetetsplan för 2008  

12. Övriga frågor  

a. Fastställande av nya stadgar 
b. Firmatecknande 
c. Inköp av nya stolar  

13. Mötets avslutande 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007  

Styrelsen har under det gångna året haft sin verksamhet uppdelad i 
fyra olika ansvarsområden:   

1. Arrangemang (Anette Lundqvist, Sigyn Stråhle, Barbro 
Lundqvist, Jan Forsberg, Ann-Marie Ljung) 

2. Teknik/infrastruktur (Lars Lundqvist, Mikael Käck, Bo Lundqvist) 
3. Utbildning/studiecirklar (Rune Nilsson) 
4. Administration (Roland Lundqvist)   

Verksamheten har under 2007 bestått av:  

Arrangemang  

IKEA-resan  (28 april)

 

Byaföreningen anordnade den 28 april  bussresa till IKEA i Haparanda. 
Irene Lundqvist (Springliden och Arctic Bus) anlitades som busschaufför 
och Erika Lundqvist var proffsig bussvärdinna och ordnade 
fikaservering, frågesport mm under resan.   

  

  

Arrangemanget lockade 39 deltagare, däribland några från Sandfors, 
Kokträsk, Malå och Lainejaur.   

Valborgsmässoafton (30 april)

 

Sedvanligt Valborgsmässofirande med innehållsrik majbrasa, klurig 
frågesportspromenad, grillning, fika mm mm. Majbrasan var även i år 
placerad långt ut på det öppna området mot SO och det fungerade bra.  

 

  

    



    

Frukostutflykt till Skellefteälven, (6 juni)

  

Byaföreningen arrangerade på nationaldagen utflykt med valfritt 
transportmedel (bil, cykel etc) till vindskyddet SO bron vid 
Skellefteälven.   

    

  

  

  

Väl framme vid älven bjöds deltagarna på nykokt kaffe och grillad korv.  

Deltagarna kom både från Springliden och Mörttjärn.  



Utflykten blev mycket uppskattad av alla som deltog och genomförs 
förhoppningsvis även kommande år.  

Utflykt till Fågelmyrkölen 

 
Inställdes pga dåligt väder eller möjligen dåliga kläder?  

Surströmmingsfest, (8 september)

 
Välkänd smak- och luktupplevelse som i vanlig ordning lockade många 
deltagare.  

Skördefest, (7 oktober)

 

Samarrangemang med Svenska Kyrkan. Ca 15 deltagare  

Föreläsning av Alf Staflund, (13 oktober)

 

Alf Staflund, känd författare och föreläsare, kåserade bl a om händelser 
under sin tid som polis i Malå och Norsjö med omnejd. 
Arrangemanget väckte stort intresse och ca 25 personer deltog.  

Städ och pynt-träff (20 november)

 

Träff för att förbereda julbordfesten och för att montera årets första 
utomhusgran.  

Julbord (1 december)

 

Nära 50-talet personer, det är antagligen återigen nytt deltagarrekord, 
kom till årets julbordsfest i en för året ny mysbelysning. Julbordet var 
som vanligt synnerligen omfångsrikt. Julklappar delades ut.   

Teknik/Infrastruktur 
Byaföreningens medlemmar har under året genomfört en synnerligen 
framgångsrik skrotinsamling som gett ett bra tillskott till byaföreningens 
ekonomi. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Bennys Gräv för alla 
generösa insatser i samband med skrotinsamlingen.  

Under året har ytterdörren till bagarstugan restaurerats.  

Installationen av satellitmottagare för TV i byalokalen har av tekniska 
orsaker inte ännu kunnat fullföljas.   

Byaföreningen har under året installerat en luftvärmepump för 
uppvärmning av byalokalen. Befintlig statistik från elleverantören visar 
att elförbrukningen för 2007 har minskat med 44% jämfört med 
förbrukningen under 2006 och en stor del av den minskningen står 
säkert luftvärmepumpen för.   

Flera av byaföreningens medlemmar har under året hyrt bagarstugan.    



Utbildning/studiecirklar 
6 st s.k LAN-partyn har under året genomförts i byalokalen, där IT-
ungdomen träffats, spelat dataspel och umgåtts.  

Försök har gjorts att arrangera studiecirklar men intresset för att delta 
har varit minst sagt svagt.  

Administration  

Vindkraft

 

Skellefteå Kraft (SKAB) har under 2007 påbörjat vindmätning i befintlig 
GSM-mast i anslutning till det område som omfattas av en tänkt 
vindkraftsutbyggnad.   

Resultatet av vindmätningen ser lovande ut och SKAB har tagit internt 
beslut om att under 2008 göra en mer omfattande vindmätning på de 
platser där vindkraftverken ska stå enligt planerna.    

Den planerade utbyggnaden har delats upp i två separata projekt, 
Storliden resp Hemliden/Jokkmokksliden/Tallberget.  

SKAB avser att under 2008 genomföra miljökonsekvensbeskrivning och 
samrådsförfarande i första hand för Storliden men senare under året 
även för Hemliden/Jokkmokksliden/Tallberget.    

Byaföreningarna i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur samt Malå  
Sameby har förbundit sig att exklusivt samarbeta med SKAB och verka 
för att SKAB etablerar vindkraft på aktuella etableringsplatser. 
Byaföreningarna och Samebyn skall inom ramen för deras förmåga 
bidra med arbetsinsatser i utvecklingsarbetet.  
Byaföreningarnas åtagande upphör 2010-12-31 om inte SKAB tagit 
beslut om att investera i minst ett vindkraftverk inom det aktuella 
området.  

SKAB ansvarar för att genomföra utredningar och studier samt 
erforderliga formella samrådsmöten i syfte att utveckla projektet. 



Överenskommelsen har som ett första steg gett 10 000 kr till var och 
en av byaföreningarna resp samebyn som dessutom kommer att få 
20 000 kr vardera i steg 2 när SKAB fattat beslut om att bygga ett eller 
flera vindkraftverk inom det aktuella området och 20 000 kr vardera i 
steg 3 när det första vindkraftverket är i drift.  

Utdelning av Norran

 
Förhandlingarna med Norran om att få dagstidningen levererad på 
morgon har resulterat i att  Arvidsjaursbussen med avgång 06.45 från 
Malå, fr o m 27 augusti tar tidningen med sig och lämnar den som en 
tidningsbunt i väntkuren i Springliden. Där kan prenumeranterna hämta 
sin tidning.   

Övrigt 
Byaföreningen har under året infört ett system med stugvärdar. 
Stugvärdarna ansvarar under en månad vardera för div arbetsuppgifter 
för att hålla byalokalen i drift t. ex snöskottning, gräsklippning, tillsyn av 
värmesystem mm. 
Stugvärdsupplägget har fungerat bra och kommer att fortsätta.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 styrelsemöten.  

Roland Lundqvist har under året övertagit Anette Lundqvists uppdrag 
att vara byaföreningens representant i Malå kommuns 
byautvecklingsråd.   

Föreningen har under 2007 tillämpat följande avgifter:   

Medlem Utomstående 
Samlingslokal Gratis 200 kr per tillfälle 
Bagarstuga 100 kr för heldag 

50 kr för halvdag 
200 kr för heldag 
100 kr för halvdag 

Medlemsavgift

 

100 kr per hushåll 

  

Styrelsen 



       
Förslag till aktivitetsplan för  2008  

Byggdagar   

Skrotinsamling   

Fortsatt arbete med vindkraftsfrågan  

Fortsatt deltagande i byautvecklingsrådet  

Studiecirklar ex mat och bak från olika kulturer, hjärt/lungräddning, 
familjejuridik  

LAN-partyn  

Studiebesök mineralkontoret feb  

Valborgsmässofirande 30/4  

Städdag maj  

Nationaldagsutflykt till älven, 6/6  

Traktorsafari 29/6   

Temakväll: Baka och äta pasta mm    

Vandring till Småberg   

Surströmmingsfest sept  

Julfest dec  

Nyårsfirande 31/12    


