
 Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  2022-09-04  kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Östen, Hans, Mona, Erik, Mikael.
Agenda:

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

a) Saldo på kontot 220904: 139.400 kr Här ingår 49.500 kr förskottet från Länsstyrelsen.
b) Inga driftsbidrag på gång just nu.
c) Revisoruppdraget kvarstår som obemannat. Östen kollar med tilltänkt.
d) Nu är Erik kassör och Firmatecknare samt kommer åt våra konton på Nordea. Hurra (och
Åsa fd. kassören, behöver nu inte involveras längre)

   7. Diskussion och beslut kring eventuella arbeten och projekt
* Genomförande av projekt:

- Kulturhistoriskt arbete i Örviken, startar upp tisdag 6 sept för hösten, så att arbetet med
Folder bör bli klart under i höst, Och vi fortsätter med vandringslederna våren 2023.

- Upprustningen av Nyön som vi tagit över från Kustnära utveckling. Timmervikens-gruppen med
Per Lindberg i spetsen, ser över vad som behövs göras och återkommer om det blir kostsamt, så
vi behöver söka bidrag för att slutföra detta. Bla eldstaden måste åtgärdas snarast.

- Utökning av platser för vinterförvaring av båtar, som hanteras av Peter Björkman, utökas med ca 3
platser. Behovet finns. Regler för vinterförvaringen ses också över i höst.

Ytterligare arbeten som diskuterats under 2022:

* Nytt dass vid badplatsen, skjuts framåt, när priserna ökat till minst det dubbla. Tommy
Westerlund återkokmmer med förslag.

* Utveckling av Byaföreningens arrende vid båthuset, här har vi inte fått svar från kommunen om
vi får deras utökade ekonomiska stöd, som behövs när vi måste söka strandskyddsdispens och
bygglov  innan  vi  startar.  Så  tyvärr  blir  det  ingen  start  i  höst.  Återkommer  när  vi  får  svar  från
kommunen.

8. Övrig information/aktiviteter

* Fastläggande av stadgarna för vinterförvar av Båtarna, som vi skrev i punkten 7. Östen och Hans
* Trafikverkets pengar för ombyggnad av Sundgrundsleden verkar inte finnas kvar i Trafikverkets
planer. De har nu 1,3 Miljarder för flytt av E4'an, och de 600 Milj för Skelleftehamn +
Sundgrundsleden finns ej med i "nya" planen, tyvärr.

      9. Övrigt
* Ska vi ha ett höstmöte/informationsmöte i år, styrelsebeslut NEJ när vi inte har någon direkt stor
information att komma med.
* Styrelsemöten för hösten, 221016 och 221127, 18.30 på söndagar som vanligt.

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


