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Styrelsemöte nr 37 
 
Plats: Byastugan, Springliden 
Tid: Måndag  2017-10-23, kl 19.00 – 20.30 
 
Närvarande: Roland Lundqvist, Bo Lundqvist, Staffan Norkvist, Mikael Käck, 
Rune Nilsson, Sören Persson, Anne-Marie Ljung,  Annette Lundquist, 
Barbro Lundqvist 

 
1. Föregående minnesanteckningar  
Minnesanteckningar från styrelsemöte nr 36, 2017-04-10 gås igenom och 
kommenteras. 
 
Beslut: Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

 
2. Ekonomi 

a. Rune och Roland redovisar det ekonomiska läget för 
byaföreningen utifrån bokföring och banktillgodohavanden. 

b. Elförbrukningen och hur den har varierat över tid visas. 
Årsförbrukningen är ca 12 000 kilowattimmar inklusive 
förbrukning för belysningen på elljusspåret. Förbrukningen på 
elljusspåret kommer att minska genom att armaturen nu försetts 
med LED-lampor. 

c. En aktuell lista över medlemmar visas och kommenteras. 
Diskussion förs om att erbjuda stödmedlemskap för de boendes 
utflyttade barn. 

d. Byarnas tilldelning av medel från Vindbyar ek förening visas. 
Dagsläget för Springlidens utvecklingsmedel redovisas. 
Utvecklingsmedlen för byn har utökats genom att Roland, Staffan 
och Barbro gjort ett ”legojobb” i Mörttjärn, se nedan avsnitt 
Rapporter.d.   

Beslut:  
Den ekonomiska redovisningen godkänns. En del medlemmar i 
byaföreningen kommer att påminnas om att betala medlemsavgiften. De 
boendes barn ska erbjudas stödmedlemskap. 
 
3. Rapporter 

a. Tisdagsfikat. Annette och Barbro berättade om Tisdagsfikat som 
pågått sedan 2012 och som blivit en populär social aktivitet med 
många besökare. Sista fikat för säsongen blir 12 december då 
Lussekatter serveras. 

b. Utbytet av armatur på elljusspåret. Roland berättade om 
arbetet med att sätta upp 23 armaturer med LED-lampor. Staffan, 
Roland och Janne medverkade. Sigges El hade efter 
upphandling levererat utrustningen och Ulf Lundmark kopplade 
ihop trådarna.  

c. Skolorienteringen. SportIdent-utrustningen som inköpts enligt 
beslut på föregående styrelsemöte har används både vid 
skolorienteringen för Malås åk 9 (för 10.de året i Springliden) och 
för Norsjös åk 9 (första året i Springliden). Både löpare, lärare 
och funktionärer var mycket nöjda. Pga Malås problem med 
ekonomin har byaföreningen skaffat sponsorer för att hålla nere 
kostnaderna för Nilaskolan. 
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d. Installation av ljudplattor i taket i byastugan i Mörttjärn har 
gjorts av Roland, Staffan och Barbro. Ersättningen för detta, ca 
4000 kr har tillförts Springlidens byaförenings utvecklingsmedel. 

e. Elinstallation i busskur, vid brevlådorna och i skotergarage 
och vedbod. Roland och Staffan och Janne har grävt och dragit 
kablar för elinstallationen, Ulf Lundmark har kopplat ihop och 
Roland har skaffat och satt upp armaturerna. 

f. Flytten av busskur och postlådor. Roland och Staffan har 
flyttat busskuren, byggt ny ställning för brevlådorna och flyttat 
dem dit 

g. Hemvändarfika, en idé som ursprungligen kom från Annette, 
genomfördes i år för 3.e gången 19/7 med 51 deltagare. 

h. Livsmedelskollen. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Helene 
Oskarsson besökte byastugan 26/7. Hon tyckte att vi har en 
mycket bra lokal för ändamålet och goda kunskaper om 
hantering av livsmedel i våra verksamheter. Ett par påpekanden 
gjorde hon: 

i. Komplettera rengöringslistan med rengöring av kransilar, 
ventilationsdon, väggar, tak och fönster 

ii. Kalibrera kyl- och frystermometrarna 
iii. Från 2016 är det lag på att informera om vad maten 

innehåller/inte innehåller. Ex ska det finnas ”skyltar” om 
ex laktos, gluten. I varje fall en skylt: ”Är du allergisk – 
fråga personalen om vad maten innehåller.”  

 
Beslut: Rapporterna godkänns. 
 
4. Användning av byaföreningens återstående utvecklingsmedel från 

Vindbyar för 2017. Det föreslås och diskuteras att byaföreningen ska 
köpa in brevlådor av samma typ som Mörttjärn köpt. 

 
Beslut: Brevlådor enligt förslag ska köpas in och erbjudas de boende. Färg 
blå. Den som vill behålla sin gamla brevlåda får göra det. 
 
5. Aktivitetsplanering för vintern 2017 / 2018 diskuteras. Efter 

diskussionen beslutas enligt nedan: 
a. Julgröt med skinksmörgås, söndag 10 dec; Annette och Barbro 

ansvariga 
b. Nyårsfirande; Mia och Marie-Louise ansvariga 
c. Tisdagsfika; efter tidigare års koncept; ansvar fördelas mellan 

flera 
d. Barnens VinterDag, 4 mars 2018 
e. Vinterutflykt till vindskyddet, 18 mars 2018 
f. Valborgsmässoafton, ansvar fördelas senare 
g. SHL-slutspel, ev match med AIK och middag i byastugan; Stefan 

och Doris S tillfrågas. 
 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls 
 
Antecknade gjorde  
 
………………………….. 
Barbro Lundqvist 


