
Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  2022-03-27 kl. 18:30

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

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

a) Saldo på kontot 220327: 74.954 kr. Ser OK ut.
b) Vi anser att vi fått de bidrag vi ansökt om.
c) Infoblad och inbetalningskort, ca 123 betalande medlemmar. Sponsringsavtal från
BolidenRönnskär är nu i hamn, mycket jobb enl Östen:-)

   7. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken
Arbeten/Projekt som bör genomföras under första halvåret 2022:
- Grillplatsen finns nu på "Lillön", namnskylt bör göras.

- Kulturhistoriskt arbete i Örviken, går framåt, deltagare Kjell M, har gjort en fin målad karta där
viktiga byggnader/punkter är utmärkta, vi är bla. på väg att besluta vilka bilder vi ska begära
tillstånd att få använda, vid vår träff med Museet senare i april.

 Arbeten/Projekt som förbereds för att utföras första halvåret 2022
- Arbetsgruppen för att iordningsställa Bryggområdet vid Örvikens Byaförenings arrende vid
  Båthuset, arbetar vidare. Bygdemedel har vi ansökt med 150.000 kr (max-belopp) Lokala
utvecklingsinsatser sökt 204.000 kr samt våra egna 40.000 kr gör att vår Budget på 394.000 kr går i
"hamn". 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, Utbyggnad av Rönnskär, Långtradartrafiken med
farligt gods, m.m..
- Vi har bett S-föreningen som har ett Infomöte 27 april, där Evelina Falesson bla. kan berätta om
”Långtidsplanen för Skellefteå Älvdal”. Det hörs möjligt.
- Fisketävling går av stapeln 3 April, mellan 12-14

      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
- "Justering" av Örvikens hemsida. Bla. lägger vi ut protokollen från våra styrelse- och årsmöten.
- ”Vedlåda” till Vithatta fixad.
- Aktiviteter med Bureå Församling i sommar, Östen och Hans har träffat Kyrkoherde Robert
Koss, som vill komma "tillbaka" till Örviken, med gemensamt arbete för oss i Örviken.

10. Avslutning och medd om eventuellt extra Styrelsemöte 220508 inför Årsmötet
  - Årsmöte och Informationsmöte 220515.  Mötets avslutades
 Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.
   Vid protokollet Hans Boman


