
 Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  2022-06-08  kl. 18:00

Närvarande:   På plats: Östen, Hans, Benny, Mona, Johanna, Erik.

Agenda:
1. Ordf  öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
2. Val av sekreterare. Hans
3. Val av Justerare. Johanna
4. Godkännande av dagordning. OK
5. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll. OK
6. Ekonomi.

a) Saldo på kontot 220515: 95.000 kr. + 3.500 i sponsring, som skall ha kommit in från Boliden.
b) Inga driftsbidrag på gång just nu.
c) Firmatecknare. Vi måste kontakta Nordea för att genomföra detta. Görs av Erik och Hans.

   7. Diskussion och beslut kring eventuella arbeten och projekt
* Genomförande av projekt: - Kulturhistoriskt arbete i Örviken, har paus under sommaren,

återkommer i höst. Arbetet med Folder bör bli klart under
hösten, och vandringsled bör bli klara våren 2023.

- Arbetsuppgifter för feriearbetande ungdomar. Det finns
  ca 50-talet punkter, några utökades under mötet.

- Handledare till ovan, HB och ÖH. Även Olof Nyström har
   anmält intresse. Östen kollar om Sam Löfgren kan hjälpa till.

Ytterligare arbeten som förbereds att utföras under 2022:

* Nytt dass vid badplatsen har senarelagts, mycket ändrade prisläget ställer till det. Tommy
Westerlund är involverad, och återkommer med förslag.

* Utveckling av Byaföreningens arrende, vid båthuset, startar efter båtupptagningarna i höst.

8. Övrig information/aktiviteter

* Inköp av begagnad multiträningsutrustning till Byagymmet i FH källaren. Mötet godkände 2000 kr.

      9. Övrigt
* Kisaskan togs upp eftersom kommunen har ansökt om utökad provtagning och ansökt om bidrag
med 600.000 kr
* Nyön bör Pär och Mats återkomma när de undersökt den, vilka behov som finns och ev bidrag för
   detta.
* Kul kuriosa, "färska bikupor" nyligen uppsatta bredvid Vita villan på Timmerviksvägen.
* Degeröberget ska vi undersöka om vi ska "rusta upp" eldstaden på toppen? Strandspåret kollar
upp detta.

    10. Avslutning
- Nästa ordinarie styrelsemöte 220828

       Mötets avslutades  Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet  avslutades.

 Vid protokollet Hans Boman


