
 Protokoll från extra Styrelsemöte i Örvikens byaförening. 894701-8134.
 Plats/Tid:   Folkan  2022-05-08  kl. 18:30

Närvarande:   På plats: Östen, Hans, Benny, Lars-Anders.

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

a) Saldo på kontot 220504: 86.000 kr. + 3.500 i sponsring, från Boliden, som kommer 220531.
   7. Diskussion och beslut kring vårt kommande årsmöte/Informationsmöte 220515

- Information om genomförda och planerade projekt. Vi tar upp byggande av nytt Dass vid
  badplatsen. Att de nya båtplatserna börjar byggas under senhösten. Vi behöver bygglov för detta
  och ansökan kan inte skicka in förrän vi fått bidragsgodkännande.

- Kulturhistoriskt arbete i Örviken, går också framåt. "Folderarbetet" bör vara klart under detta år.
 Arbetet med ”Kulturhistoriska vandringsleden” planeras vara klar till juni 2023.

- Informationen om Bolidens beslut kring deponi av järnsand: En enkel bild av området visas.
   Samt en bild som visar Rönnskärsverkens planerade utbyggnad av deras industriområde.

- Informationen om undersökningen av Kisaskan i Örviken. Allmän information samt inf. om allt
   material som finns kring detta. Även vilket återstående arbete Kommunen skall göra.

- Genomförda vattenprover utanför Örviken: Beskriva Forskarbåtens fortsatta arbete.

- Räkningen av lastbilar med farligt gods tar vi ej upp.

- Däremot informerar vi om Vägpaketet där Sundgrundsleden ingår. Nationella planen kommer 16/6.

- Vi informerar också om det nya området, Ankargatan, samt utökad plats för båtupplaget, och att
 vi tar över Nyön.

8. Årsmötet 15 Maj

- Dagordning
- Verksamhetsberättelsen, Hans skickar till Benny för utskrift.
- Resultat och Balansräkning, Åsa, Malin och Carina ordnar
- Val av Styrelse, kolla med Micke om han vill förnya uppdraget
- Val av Kassör, Erik Wikström tillfrågad och har accepterat.
- Val av Suppleanter, Jonas Westerlund och Carina Eckhardt tillfrågas
- Vi tar upp ändring i Stadgarna § 6. Antal i styrelsen, ändras till: Min 4 st max 8 st.

      9. Övrigt

    10. Avslutning
- Nästa ordinarie styrelsemöte 220619

 Årsmöte och Informationsmöte 220515.

       Mötets avslutades  Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet  avslutades.

 Vid protokollet Hans Boman


