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Styrelsemöte nr 39 
 
Plats: Byastugan, Springliden 
Tid: Torsdag  2018-07-05, kl 19.00 –  ca 20.30 
 
Närvarande: Roland Lundqvist, Staffan Norkvist, Rune Nilsson, Sören 
Persson, Annette Lundquist, Barbro Lundqvist 

 
 

1. Föregående minnesanteckningar  
 
Minnesanteckningar från styrelsemöte nr 38, 2018-01-29 gås igenom och 
kommenteras. 
 
Beslut: Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

 
2. Ekonomi 
 
Rune och Roland redovisar det ekonomiska läget för byaföreningen 
utifrån kassabok och banktillgodohavanden.  
 
Beslut: Den ekonomiska redovisningen godkänns 
 
3. Utvecklingsmedel från Vindbyar 
 
a. Aktuellt saldo av tillgängliga medel för resp by visas. 
b. Byarnas planerade användning av tilldelade medel från Vindbyar och 

vad som hittills genomförts redovisas. 
 

Beslut: Redovisningen godkänns 
 
4. Aktiviteter 
 
Följande planerade aktiviteter diskuteras: 
 
a. Hemvändarfika 10 juli kl 13. Annette som är huvudansvarig har läget 

under kontroll. 
 
b. Byggnadsarbeten, bl a fönsterbyte och rep av vindskivor på övre 

gavelspetsen mot väster diskuteras. 
 
Beslut: Roland ska kalla arbetsgruppen för bygg och fastighet till ett möte i 
augusti efter den 5/8 för mätning av fönstren och planering av arbetet. 
 
c. Orienteringstävling 3 augusti i Malå och 4 och 5 augusti i Springliden 
 

i.Vi går igenom och kommenterar aktuell inbjudan till tävlingarna, bl a 
antalet klasser, banlängder, erbjudande om fika och fältlunch. Antal 
deltagare vet vi först efter anmälningstidens utgång 29/7. 
 

ii.Roland visar tävlingskartorna för Sprinttävlingen i Malå och 
Medeldistanstävlingarna i Springliden. 
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iii.Olika alternativ för startplatser i Malå diskuteras. Beslut tas i samråd 

mellan banläggare Håkan Lundmark och tävlingsledare Roland. 
 

iv.Målområdet planeras bli på Roland och Barbros tomt med 
tävlingssekretariatet i garaget. 
 

v.Parkering kan erbjudas på byastugetomten och, vid behov och om 
tillstånd ges av markägarna, på garagets grusplan och Emil och 
Bernas klippta åkrar. 

 
vi.Toaletter, duschar och omklädning erbjuds i Bennys verkstad för 

herrarna och för damerna i Roland och Barbros källarvåning, ingång 
från källargaraget. 
 

vii.Exakta behovet av funktionärer vet vi inte förrän vi vet hur många 
som kommer. Då, mellan 30/7 och 2/8, kommer Roland att ordna ett 
funktionärsmöte för frivilliga som vill hjälpa till. Nu går vi igenom ett 
planeringsdokument som beskriver lite av vad som kommer att hända 
och vilka insatser som kan komma att behövas. 

 
viii.Det är oklart hur mycket priser som kommer att behövas. Det vanliga 

är att priser delas ut till ungdomsklasserna och, om det finns fler priser, 
lottas ut till övriga. Förslag om att söka sponsorer diskuteras, bl a 
Hultdins. 

 
ix.Roland föreslår att, om det blir några besökare som campar i 

Springliden lördag – söndag, ska vi ordna ett ”grillparty” för besökarna 
och för bybor som vill vara med och bjuda alla på hamburgare! 

 
Beslut: Roland har uppdraget att diskutera ev parkeringsytor med berörda 
markägare. Roland ska kontakta ev sponsorer. Styrelsen är enig om att 
bjuda på hamburgare vid ett grillparty 4/8. 
 
 
5. Övriga frågor 
 
a. Elljusspåret 
 

i.Det finns för närvarande inget avtal mellan markägare och 
byaföreningen om nyttjanderätt till mark för elljusspåret. Roland har 
tagit fram en lista på berörda markägare och ett förslag till sådant 
avtal. Avtalsförslaget diskuteras. 

 
Beslut: Styrelsen godkänner avtalsförslaget och att avtalet upprättas. 

 
ii.LEDlampor till anslutningsspåret ned mot Rogers uthuslänga. De tre 

armaturer som finns där är inte i drift nu. Eftersom spåret används 
flitigt av familjen Peter och Kaja är det motiverat att driftsätta 
belysningen och byta till LED-armaturer. 

 
Beslut: Styrelsen enas om att installera LED-lampor. Detta hanteras av 
bygg- och fastighetsgruppen vid mötet i augusti. 
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b. Stolpar runt hockeyplanen 
 
Belysningsstolparna runt f d hockeyplanen borde tas bort. Enligt uppgift 
tillhör stolparna Åke Bjuhr. 
 
Beslut: Roland kontaktar Åke Bjuhr. Därefter beslutas vidare hantering av 
bygg- och fastighetsgruppen. 
 

   
 
 

 
Antecknade gjorde  
 
………………………….. 
Barbro Lundqvist 


