
Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  02/06 2022 kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Östen, Hans, Benny, Lars-Anders,  Mona på Teams
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 220206: 47.453 kr. Ser ok ut.

b) Vi anser att vi fått de bidrag vi ansökt om.

c) Utformning och utdelning av Infoblad och inbetalningskort, Hans och Östen

   7. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken
Arbeten/Projekt som bör genomföras under första halvåret 2022:
- Grillplats forslas ut till "Lillön".

- Kulturhistoriskt arbete i Örviken, fortsätter enl planen, Hans (som är sammankallande) berättade
att vi går vidare, varannan onsdag träffas de på FH och jobbar vidare. Första träffen i år hade vi
bjudit in Margot från Yttervik som berättade hur de gjorde sin historiska resa med skyltar och
foldrar. Vilka bidrag de sökt och fått. Mycket uppskattat.

 Arbeten/Projekt som förbereds för att utföras första halvåret 2022
- Arbetsgruppen för att iordningsställa Bryggområdet vid Örvikens Byaförenings arrende vid
  Båthuset, har arbetat vidare. Östen och Hans har träffat kommunens, Ulrika R och Mikael K, som
  berättad hur de ser på vår ansökan. De var positiva och informerade om hur en finansiering kan se
  ut. Efter detta har vi skickat in ansökan till Länsstyrelsen om Bygdemedel. Vi skall även söka
 finansiering från kommunens ”Lokala utvecklingsinsatser”. Svar kan vi få under april-maj månad

- Nytt dass vid badplatsen. Tommy Westerlund och Östen planerar att träffa Jadestugan. Bidrag ha
 beviljats med 80.320 = 90% av kostnaden. Under Maj-Juni startar arbetet och arbetsgrupp är
utsedd. Arbetet bör kunna färdigställas innan Midsommar.

 8. Informationsmöte/Årsmöte 15 Maj
- Vi håller ett info-möte för byn, i samband med Årsmötet. Statusläget Kisaskan, Planerade nya
   tomter i Örviken, Sundgrundsbron/trafiken, Långtradartrafiken med farligt gods, m.m..
- Vi ber att S-föreningen har ett Infomöte i vår. Med bla. inf. om ”Långtidsplanen för Skellefteå
   Älvdal”. Det hörs möjligt.

      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, kontaktperson föreslås Per Lindberg
- Möjlig sponsring från Boliden Rönnskär, de återkommer slutet feb-mars med besked.
- Fisketävling planeras slutet Mars början av April.
- "Justering" av Örvikens hemsida. Bla. lägger vi ut protokollen från våra styrelse- och årsmöten.
- Benny E och Hans B försöker fixa en ”vedlåda” till Vithatta.
- Benny E beställer två pallar ved från Solkraft Öst.

10. Avslutning och nästa Styrelsemöte 220327

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


