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Årsmöte 2007-02-10



         

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 2007  

12. Övriga frågor  

13. Mötets avslutande 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006  

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

1. Arrangemang (Anette Lundqvist) 
2. Teknik/infrastruktur (Lars Lundqvist, Mikael Käck) 
3. Utbildning/studiecirklar (Rune Nilsson, Anne-Marie Ljung) 
4. Administration (Roland Lundqvist)   

Verksamheten har under 2006 bestått av:  

Arrangemang  

Skoterutflykt  (1 april)

 

Ett tio-tal skoterekipage deltog i utflykten som startade vid byastugan 
och gick ner till vindskyddet vid Lainejaur. Deltagarna fick möjlighet att 
fiska och att fika ur medhavd matsäck.  

  

Valborgsmässoafton (30 april)

 

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

   



    

Vapen-café (13 maj)

 

Mandor Näslund berättade på ett inlevelsefullt sätt om vapen och 
vapenhistoria. Mandors provskjutning väckte stort intresse och vapnens 
kaliber kan till viss del avläsas på vedhusets södra vägg. Stort 
deltagarantal och besökare t o m från Gunnarn/Storuman.   

      

   

Jokkmokksvandringen, (3 september)

 

Årets vandring gick till Jokkmokk längs den stig som bl a ”Jokkmokk-
Johan” använde när han hämtade post i Springliden. Ett femtontal 
vandrare gick hela sträckan t o r medan flera andra tog sig till 
Jokkmokk via vägen över Vågträsk och Sigfridslund. I Jokkmokk fikade 
man vid Frejvid och Gunhilds grillplats.   

    



    

Surströmmingsfest, (8 september)

 

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

Städ och pynt-träff (25 november)

 

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

Julbord (3 december)

 

Nära 50-talet personer kom till årets julbordsfest och det är antagligen 
nytt deltagarrekord. Julbordet var som vanligt synnerligen omfångsrikt. 
Julklappar lottades ut.  

Nyårsfirande (31 december)

 

Sent påkommet knytkalas där 12 personer deltog och trivdes.   

Teknik/Infrastruktur 
Byaföreningens medlemmar har även det här året genomfört en 
framgångsrik skrotinsamling som gett ett bra tillskott till byaföreningens 
ekonomi.  

Under året har bagarstugan utrustats med ny järnbro.  

Byastugan har under året försetts med satellitmottagare för TV.   

En ny luftvärmepump för uppvärmning av samlingslokalen är beställd 
och ska enligt planerna vara levererad under v2/2007.  

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 
Byaföreningarna i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur samt Malå 
Sameby har under året tecknat överenskommelse med Skellefteå Kraft 
om samarbete för att om möjligt åstadkomma projekt för att bygga 
vindkraftverk på något av de berg som finns i närheten av dessa byar.             

Byaföreningarna och Samebyn 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 ger i ett första steg 10 000 kr till var och en av 
byaföreningarna resp samebyn, 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.  

Övrigt 
Styrelsen har under året haft 2 styrelsemöten  

Anette Lundqvist har varit byaföreningens representant i Malå kommuns 
byautvecklingsråd.  

Föreningen har under 2006 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  2007  

Städdagar  

Byggdagar  

Skrotinsamling  

Fortsatt arbete med vindkraftsfrågan  

Forsatt deltagande i byautvecklingsrådet  

Studiecirklar  

LAN-partyn  

Valborgsmässofirande  

Tema-café (MC, vapen, skoter, etc)  

Surströmmingsfest  

PUB-kväll  

Julbordsfest  

Nyårsfirande  

Övriga gemensamma aktiviteter 
- Cykelutflykt  
- Skoterutflykt 
- Vandring 
- mm     


