
 Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  2022-10-16  kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Östen, Hans, Mona, Erik, Mikael, Benny, 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 ca: 135.000 kr Här ingår 49.500 kr som förskott från Länsstyrelsen.
b) Driftsbidrag på gång just nu, Tennisplanen = 500 kr.
c) Revisoruppdraget. Tommy Westerlund valdes in som Lekmanna Revisor för år 2022/2023.

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

- Kulturhistoriskt arbete i Örviken, fortsätter i höst, bör vara klart med Foldern innan nyår.
Och vandringslederna startar till våren 2023. Bidragsansökan innan 31 Jan.

- Upprustningen av Nyön, som vi tagit över från Kustnära utveckling. Timmervikensgruppen med
Per  Lindberg  i  spetsen,  planerar  för  vinterarbete,  när  material  behöver  föras  ut,  och  de
återkommer med ansökan om medel.

- Utökning av platser för vinterförvaring av båtar, som hanteras av Peter Björkman, utökas med ca 3
platser. Behovet finns. Stadgar för vinterförvaringen är klara, se §8.

Ytterligare arbeten som förbereds att utföras 2022/2023:

*  Nytt  dass  vid  badplatsen.  Beslutades  att  köp  in  en  "Bajamaja"  på  hjul.  Vi  klarar  då
ansökan av ett förenklat bygglov och vi söker sedan årligen bidrag för slamsugning.

* Utveckling av Byaföreningens arrende vid båthuset. Vi har nu fått bidraget godkänt från
Kommunen med 204 000 kr. Beslutades att vi nu ansöker om Strandskyddsdispens. Sedan söker
vi Bygglov. (Kostnad ca. 4.000 + 10.000). När detta är godkänt kan vi starta byggnationerna.
Beräknad byggstart Maj 2023. Arbetsgrupp kommer att utses.

* Byte av däck på Byabastun, 3000 kr godkändes

8. Övrig information/aktiviteter

* Stadgar för vinterförvar av fritidsbåtar, är klara och godkända av mötet.
* S-Föreningen i Örviken kallar till ett informationsmöte den 16 Nov kl 18.00. Där bla Nya
Bostadsområdets planer beskrivs, Trafikverkets planer för ombyggnad av Sundgrundsleden
beskrivs. Samt Skelleftehamnsledens fortskridande arbete.

      9. Övrigt
* En Pubafton kommer att ordnas den 19 november, mycket bra initiativ!!
* Nästa Styrelsemöte 221127, 18.30. På söndagar som vanligt.
* Bark till motionsspåret förbereds. Planeras att läggas ut under nästa vår.
* Ved till Vithatta försöker ordnas. Östen kollar detta.

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


