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1. Föregående protokoll
Protokollet från möte 12 godkändes.

2. Konstituerande av styrelsen
Styrelsens arbete har varit organiserat i fyra ansvarsområden. En av
ledamöterna har varit vice ordförande. Detta har fungerat bra.
Beslut: Styrelsen beslutar att utse Martin From till vice ordförande och att
bibehålla organisationen med följande ansvarsområden och
områdesansvariga:
A. Arrangemang, Annette
B. Teknik/Infrastruktur, Mikael
C. Utbildning/studiecirklar, Barbro
D. Administration, Roland

3. Ekonomisk rapport
Föreningens ekonomi är förhållandevis stark, trots att vi under 2008 inte sålt
skrot och fått intäkter av det.
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

4. Rapporter och aktivitetsplanering för resp ansvarsområde
4.a Arrangemang
Genomförda arrangemang 2009
Motionsdag skidor/spark/skoter lördag 7/3. En tidigare planerad
motionsdag med utgångspunkt från byastugan och en planerad
skoterutflykt till vindskyddet slogs samman. Många deltog men
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arrangemanget visade sig lite problematiskt. Flertalet besökare kom till
vindskyddet, där vår organisation för korv- och kaffeservering var
bristfällig, medan det var relativt få som kom och fikade i byastugan.
Planerade aktiviteter under våren/sommaren 2009
Valborgsmässoafton. Annonsering/affischering är gjord. Annette
fördelade ansvaret för olika aktiviteter: Våfffelgräddning/servering
(Annette m medhjälpare), priser till tipspromenad och lotterier (Bo med
flera ), brödbakning (Birgit, Ove), utevärd (Martin), grillpinnar (Mia)
Städdag 23/5 Vi städar ute vid och inne i byastugan, och grillar
hamburgare.
Nationaldagsutflykt till Skellefteälven (6 juni). I annonsering/affischer ska
framgå: ”Ta med egen kopp och fikabröd, vi kokar kaffe”
Traktorsafari diskuteras. Föreslås genomföras 18/7. Definitivt beslut om
datum tas senare.
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna rapporten över genomfört
arrangemang och förslaget på planerade arrangemang. Arrangemang under
hösten/vintern ska beslutas senare.

4.b Teknik/infrastruktur/bygg
Planerade bygg/upprustningsaktiviteter, 17 stycken, och ansvarsförening för
dessa framgår av bilaga Arbetsfördelning 2009. Beträffande aktiviteterna 5,
6 och 7 föreslås hjälp av feriearbetare. Berörda förklarar sig intresserade av
detta.
Beslut: Beträffande aktivitet 16, Montera akustikplattor i samlingslokalen,
beslutar styrelsen att uppdra åt Roland att undersöka möjligheten att söka
stödmedel för detta. Aktivitet 17, Dimmer på lysrören, utreds vidare.
I övrigt beslutar styrelsen att godkänna föreslagna aktiviteter och
ansvarsfördelning för dessa. Om det är möjligt ska aktiviteterna genomföras
som studiecirklar.

4.c Utbildning/studiecirklar
Genomförda studiecirklar 2009
Mat i olika former, del 2. Har haft 5 träffar från januari, avslutades 16/4.
12 deltagare.
Stick/virkcirkeln. Avslutad efter 5 träffar januari – 23/4. 7 deltagare.
Byaorganisation för vindkraft. Påbörjad december 2008, två träffar i
januari 2009, nästa träff 3/5. 6 deltagare sammanlagt, från Lainejaur,
Mörttjärn, samebyn och Springliden.
Planerade studiecirklar/kulturarrangemang 2009
Friskvård med karta i hand. Föreslås genomföras som studiecirkel med
fyra träfftillfällen:
o 14/5 Teorilektion om karta, karttecken mm inomhus
o 21/5 Kartpromenad mot närliggande mål med grillning
o 24/5 Enkel orientering med skärmar
o 12/7 Alternativa orienteringsbanor
Fornlämningsvandringar Kulturarrangemang. En fornlämning besöks i
samband med traktorsafarin till Jokkmokksliden. Ev ordnas vandring till
ett par andra fornlämningar.
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Kinacafé med Britta Stenberg Kulturarrangemang under hösten, datum
bestäms senare.
Malådialekten med Mandor Näslund Kulturarrangemang under hösten,
datum bestäms senare.
Gamla kort – berättarafton Kulturarrangemang under hösten, datum
bestäms senare.
Läs och res Studiecirkel under hösten, datum bestäms senare. Olika
förslag på resmål diskuteras, ex Tallin, Prag, ett koncentrationsläger.
Mer diskussion om detta vid den första inledande träffen på
studiecirkeln.
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna rapporten över genomförda
studiecirklar och förslaget på planerade studiecirklar/kulturarrangemang.

4.d Administration
Roland har avgått som ordförande i Byautvecklingsrådets styrelse. Han är
nu ordförande i Trekom Leader.
Beslut: Styrelsen beslutar att notera informationen.

5. Vindkraftsprojektet
Roland redogjorde för läget för vindkraftsprojektet, se bilaga Lägesrapport
vindkraft.
Beslut: Styrelsen beslutar att notera informationen.

6. Erbjudande om att överta gammal hästvagn
Martin har blivit ägare till en gammal välbehållen hästvagn, som
museieintresserade i Malå har velat ta hand om, men som han tycker är
byns egendom och bör bevaras här. Vi diskuterar om och hur byaföreningen
ska ta hand om hästvagnen. Martin föreslår att ett första steg kan vara en
studiecirkel där intresserade tar reda på mer om vagnens historia. Kanske
kan Roger, Rogers mor Göta, Bruno och Östen vara intresserade?
Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra åt Annette att höra om Östen är
intresserad av detta.

7. Övriga frågor
7.a Feriearbetare
Vi skulle kunna använda feriearbetare till en del bygg/upprustningsinsatser,
se punkt 4 a.
Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra åt Roland att ansöka om att få 2
feriearbetare.
7.b Resa
Vi diskuterar att göra en gemensam resa under sommaren. Olika resmål
diskuteras, ex Bjurholm, Norrbyskär, Storforsen.
Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra åt Annette att kontakta Iréne för att
höra om Arctic Bus är intresserade av att genomföra en sådan resa.
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7.c Byaplan
Trekom Leader, en organisation för att stödja landsbygdsutveckling i Malå,
Norsjö och delar av Skellefteå kommun, har planer på att genomföra ett
paraplyprojekt inom vilket byaföreningar kan få medel för att göra byaplaner.
Beslut: Styrelsen är positiv till att delta i ett projekt för att göra en byaplan för
Springliden om finansiering kan ordnas.

Roland Lundqvist (ordf)
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delning Infrastruktur / bygg
Prio Vad ska göras

När

Vem

Utrustning mm

1

Skruva ihop borden

Maj

Ove

2

Fixa till hyllorna i städskåpet

Maj

Ove

3

Täta vid ventilationsröret i toalettrummet

Maj

Roland

4

Skruva fast takplåten vid kaminen

Juni

Lars

5

Måla fönstren på byastugan och bagarstugan

Juni

Feriearbetare, Janne

Färg, skrapor, kitt, penslar

6

Reparera och måla/lasera utemöblerna

Juni

Feriearbetare, Mia

Lim, skruv, beslag, lasyr

7

Skyltar och broar på skoterleder, uppfräschning vindskydd (tak+lasyr)

Juni

Feriearbetare, Mikael

Skyltar, plank, lasyr, papp?

8

Byta upphängning på dörr mellan farstu och omklädningsrum

Juli

Staffan

9

Lägga in ny matta i farstun

Juli

Staffan

Matta

10

Sätta in ny fönsterbräda i farstun, om möjligt sätta in ett innerfönster där

Juli

Ove

Fönsterbänk, fönster?

11

Sätta upp hängrännor där det behövs på bagarstugan ?

Juli

Roland

Hängrännor m tbh

12

Laga tak (byta plåt?) och hängrännor / vindskivor på uthuset

Juli

Roland, Lars

Plåt, spik, verktyg

13

Justera nedhängning av taket i nya delen av byastugan

Augusti

Lars , Bo

Plank,bärbjälkar, domkraft etc

14

Fälla träd (stora granar)

Augusti

Roger, Sam

Motorsåg, traktor

15

Vedhuggning, bakved och ved för uppvärmning

September

Östen, Martin

Vedkap, vedklyv

16

Montera akustikplattor i samlingslokal

Oktober

Lars / Roland / Rune

Akustikplattor, monteringsverktyg

17

Dimmer på lysrör

Roland

Tätningsmedel

Vindkraft
•Bra vindförhållanden både på Storliden och Jokkmokksliden
•Bygglov beviljat för Jokkmokksliden och Storliden
•Tre överklagningar lämnades in
•Länsstyrelsen beräknas ha ca 3 månaders
handläggningstid av överklagningarna
•Skellefteå Kraft upphandlar f.n generatorer. Leverantörerna
gjorde studiebesök förra veckan.
•Mörttjärn, Lainejaur och Springliden är positiva till att bilda
ek. förening. Görs under maj.
•Roland projektledare för projekt ”MedVind Västerbotten” där
alla länets kommuner samverkar när det gäller vindkraft.

