
Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening.
 Plats/Tid         Folkan 24/1 2021 kl. 18:30

Närvarande:   På plats Östen, Mikael, Jonas, Hans på Teams Mona, Benny, Carina
Agenda:

1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
2. Val av sekreterare, Hans
3. Val av Justerare, Carina
4. Godkännande av dagordning, Ok
5. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll, Ok
6. Ekonomi

Kort genomgång av ekonomin: 36.985 kr
a) Vi saknar slutbetalningen av Utegymmets bidrag från Kommunen totalt 40 tkr, slutbetalning 27 tkr
kommer inom kort.
b) Årsavgifter. När går vi ut med detta, Hans börjar skriva ut inbetalningskorten, och Östen och Hans tar
fram ett Infoblad. Hans startar utdelningen början av feb
c) Östen gav oss en beskrivning om länstyrelsens redovisningskrav inför utbetalning av Bygdemedel.
d) Vi ser INTE (i dagsläget) ut att behöva ta beslut av enkelt redovisningssystem för detta.

7. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken
Arbeten/Projekt som bör/skall genomföras nu under första halvåret:
* Klart att flytta vindskyddet till Svinögrundet, vi inväntar isläget och skrider till verket feb-mars
* Uppstart av "Kulturhistoriskt arbete i Örviken" har fått medel från kommunen, men vi inväntar
Pandemin innan vi startar.
Mona berättar också om Timmervikens grannars diskussioner, att där skulle vi kunna  ta fram och
beskriva de olika gamla historiska stigar som de hittat, och ta upp det med Kulturhistoriska arbetets
grupp, om det kan ta del av detta.
Även Östen funderar på att vi skulle kunna ta till en Berättarträff med "folk" från museet.
* Fritidsgruppens åtgärder/önskemål, är många utförda, några inne på Folkan är uppstartade men ej
klara.
Andra arbeten som planeras framöver i år
* Starta med att ta in offerter och söka finansiering för strandskoningen vid Örvikens Byaförenings
arrende vid Båthuset, vi hinner inte söka bidrag i år, det är tyvärr bara en ansökningstidpunkt 31 Jan,
vilket blir vår plan att göra 2022 31 jan.
* Uppbyggnad av nya sargen på hockeyplanen, kan vi ansöka om medel direkt från Fritidskontoret, så
det kommer att ske under sommaren, en arbetsgrupp kommer att utses.
* Nytt dass vid badet bör installeras, Östen å Hans tar fram offerter och ansöker om bidrag från
Fritidskontoret alternativt Bygdemedel.

Vårmöte/Informationsmöte/Årsmöte
* Kan vi planera att slå ihop dessa en söndag i Maj? Förslag kommer nästa styrelsemöte 21 feb.
- Kommunens undersökning om Kisaska
- Länsstyrelsens Havsforskningsprojekt
- Information om de geotekniska undersökningarna på Degeröberget
- Planerade projekt/arbeten i Örviken

8. Informationspunkt
- Samverkan och planering av möten mellan oss i Bya och S-föreningen
S-Föreningen har planer på att ha ett informationsmöte och att "ta hit" Kommunen, om
*Sundgrundsbron - Trafiken framöver
*Översiktsplan även gällande Pokerbacken
* Tomter som finns i Örviken

9. Övrigt
- Mer ved till vithatta, Benny kollar med Solkraft
- Byggnadslovs förlängning av strandskoningen vid Bya-arrendet, går ut Aug 2021
- Fråga från Bybor, hur länge kan lukten från upplagen på "sågen" få finnas, är det giftigt/farligt på nåt sätt?
vi måste kolla med Kommunen alternativt Skelleftekraft.
- Koll med kommunen om trädfällning på Vithatta, barn kan ju åka in i träden närmast backen, och solen är ju för låg
tidigt på våren. Jonas har fått kontakt med Kommunen och det hörs som att Solkraft kan komma och fälla träd, Carina
och Jonas markerar de träd vi önskar få fällda. Solkraft gör sedan den slutgilltiga markeringen för de träd som de ska
fälla.

Mötets avslutades

Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.
Vid protokollet Hans Boman


