
Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  5/12 2021 kl. 18:30

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

1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna, Speciellt Johanna Hagström som deltar för
första gången i styrelsen.

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 211205: 59.174 kr. Ser  ok  ut  efter  inköp  av  beg  Skoter  och  Bom  till
Båtförvaringsområdet.

b) Vi anser att vi fått de bidrag vi ansökt om. Kulturhistoriska, söker ytterligare för de nya
skyltarna.

   7. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken
Arbeten/Projekt som har genomförts under andra halvåret 2021:
- Grillplats vid vindskyddet på "Lillön". Utfört

- Kulturhistoriskt arbete i Örviken, Hans (som är sammankallande) berättade hur de 7 deltagarna,
har startat upp projektet och planerna för vintern/våren. Fin ide-karta visades som beskriver
Örvikens historiska byggnader och aktiviteter, samt de 50-talet "punkter" som ska bli 20, som vi
kommer att skapa en Historisk Folder, samt vandringsled med vissa beskrivande skyltar.

- Ta bort  skymmande träd vid Vithatta,  Carina E.  och Jonas W. märkte 10-12 träd och Solkraft
har avverkat dessa. Några pensionärer rensade bort grenarna och Solkraft tog hand om stockarna.

 Arbeten/Projekt som förbereds för att utföras första halvåret 2022
- Vi startar en arbetsgrupp för att iordningsställa Brygg-området vid Örvikens Byaförenings
  arrende, vid Båthuset, Ansökan ska vara inne sista januari. Benny, Lars-Anders, Hans och Östen tar
ett första möte Tisdag 14 dec, för att undersöka hur vi går vidare .
- Nytt dass vid badplatsen, Jadestugorna hade inga på lager, priset hade stigit, så vi beslutade ansöka
om ett något mindre dass och med mindre tank, uppstart i Januari.

 8. Informationsmöte/Årsmöte 15 Maj
- Vi håller ett info-möte för byn, i samband med Årsmötet. Statusläget Kisaskan, Byggnationer,
Sundgrundsbron/trafiken, Långtradartrafiken med farligt gods, m.m..
- Vi kollar med S-föreningen om de kan ta ett Infomöte i vår, bla. Långtidsplanen för Skellefteå
älvdal.

      9. Övrigt
- Ta över Nyön, Östen kontaktar Kustnära utveckling och får deras styrelse att få till en ändring,
så vi (en ny sektion från Timmerviken) kan ta över NyÖn
- Avyttring av gamla skotern diskuterades.

10. Avslutning

     Nästa Styrelsemöte 220206

    - Övriga styrelsemöten, 27 mars, 19 Juni

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


