
Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  10/10 2021 kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Östen, Hans, Benny, Mikael, Lars-Anders
Agenda:

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

a) Saldo på kontot 211010: 71.347 kr. Borde räcka till årets inköp.
b) Åsa fortsätter som Kassör för Örvikens Byaförening, men deltar ej i styrelsen. Jättebra.
c) Vi anser att vi fått de bidrag vi ansökt om. Kulturhistoriska bidraget, se nedan § 7.

   7. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken
Arbeten/Projekt som bör/skall genomföras nu under andra halvåret 2021:
- Grillplats vid vindskyddet på "Lillön". Beställt och hämtad. Pris 3 200 kr. Väntar på
 fakturan, som vi sedan skickar in till Kommunen. Vi har fått 3.200 kr i bidrag för denna.

Uppstart av projekt:
- Kulturhistoriskt arbete i Örviken, Hans kallar i slutet på Oktober. Försöker involvera
  Rolf Granstrand som lovat delta vid första mötet.
- Vinterparkering av båtar. Peter Björkman har utfört detta med bravur, (och hjälp av
  flertalet bybor) 15 platser redan uthyrda, Bom och kodlås införskaffat.
- Ta bort skymmande träd på Vithatta. Efter kontakt med Solkraft har 8 träd tagits
 bort, ris och stockar bortforslas av "pansio-gänget"
- Hjärtstartare - bidrag. Hans har kollat med kommunen om bidrag, men inget sådant finns.

Arbeten/Projekt som förbereds för att utföras första halvåret 2022
- Inf. angående bidragsansökan för utveckling av området vid Örvikens Byaförenings
  arrende, vid Båthuset, vi beslutade att ansöka om bidrag på 200.000-250.000 för att
  iordningsställa bryggområdet, enl tidigare plan där Johnny Bjur hjälpt oss med ritningar.
 Ansökan ska vara inne sista januari, undantag för Strandskydd och
  Bygglovsansökan måste påbörjas i höst.
- Nytt dass vid badplatsen, Jadestugorna hade inga på lager, vid ny kontakt har
 priset stigit, så vi beslutade ansöka om ett något mindre dass och med mindre tank.

 8. Informationsmöte/Höstmöte
- Ska vi hålla ett sådant för byn, i så fall NÄR? Svaret blev nej. S-Föreningen skall ha ett
 Öppet möte 27 Oktober, där vi ber att det tar upp följande:
 Statusläget Kisaskan, Långtidsplanen för Skellefteå älvdal, Byggnationer, Sundgrundsbron/trafiken.

7. Övrigt
- Ny styrelseledamot från Strandspåret, Johanna Hagström godkändes.
- Styrelsen godkände att vi köper in en bättre begagnad skoter för 15 000 kr.
- Vi undersöker att ta över projekt "Nyön". Timmerviksvägen bildar en ny sektion för "Nyön".
- Hans undersöker om namnändring av gamla hockeyplanens arrendeägande. Från ÖMOS, till
 Örvikens Byaförening,

      Nästa Styrelsemöte 211205
    Mötets avslutades
    Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.
    Vid protokollet Hans Boman


