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Springlidens byaförening
Att: Roland Lundqvist
Springliden 11
930 70 MALÅ
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0953-50086, 070- 3711996 (kassör o utb)
0953-50030 (arrangemang)
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av justeringsmän
5. Behandling av verksamhetsberättelsen
6. Behandling av revisorernas berättelse och förslag till
ansvarsfrihet
7. Val av styrelse och suppleanter
8. Val av revisorer
9. Val av valberedning för nästa års val
10. Fastställande av avgifter
11. Aktivitetetsplan för 2006
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005
Styrelsen har under det gångna året haft sin verksamhet uppdelad i
fyra olika ansvarsområden:
1.
2.
3.
4.

Arrangemang (Anette Lundqvist)
Teknik/infrastruktur (Lars Lundqvist, Mikael Käck)
Utbildning/studiecirklar (Rune Nilsson, Anne-Marie Ljung)
Administration (Roland Lundqvist)

Verksamheten har under 2005 bestått av:
Arrangemang
Sedvanligt Valborgsmässofirande, men ingen majbrasa p g a
ogynnsamma vindar och närheten till byggnader. Majbrasan kommer
under 2006 att vara placerad längre ut på plan mot SO.
Välkommet och unikt vänortsbesök från Medvezhegorsk Ryssland (28
februari).

Deltagande i byakamp mellan olika byar i Malå kommun.
MC-café med måttligt antal besökare, (28 maj).

Surströmmingsfest, (3 september).
PUB-kväll (välbesökt som vanligt).
Uppskattad julgrötsfest, (3 december).
Nyårsfirande i form av ”knytkalas” (31 december).

Teknik/Infrastruktur
22 maj, städdag utomhus, och här åkte det gamla dasset sin väg, till
förmån för den nya funktionen vedbod.

Målningsarbeten på byastugan.
Kompletterande bygg- och målningsarbeten på bagarstugan.
Byaföreningens medlemmar har under året genomfört en framgångsrik
skrotinsamling som gav ett bra tillskott till byaföreningens ekonomi.

Utbildning/studiecirklar
4 st s.k LAN-partyn har under året genomförts i byalokalen, där ITungdomen träffas, spelar dataspel och umgås.
Den uppskattade bakkursen har fullföljts. Kursledare Birgit och Ove
Nilsson.

Administration
Springlidens byaförening har tillsammans med byaföreningarna i
Lainejaur och Mörttjärn genomfört en förstudie över möjligheterna att
bygga vindkraftverk på något av de berg som finns i närheten av dessa
byar. Förstudien är inlämnad till SIKU och godkänd och nästa steg kan
vara att genomföra vindmätning.

Styrelsen har under senhösten formulerat och beslutat om en
drogpolicy för byaföreningen. Byaföreningen måste, enligt kommunala
beslut, ha en drogpolicy för att kunna erhålla stöd för sin verksamhet.

Övrigt
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten
Anette Lundqvist har varit byaföreningens representant i Malå kommuns
byautvecklingsråd.
Föreningen har under 2005 tillämpat följande avgifter:

Samlingslokal
Bagarstuga
Medlemsavgift

Styrelsen

Medlem
Utomstående
Gratis
200 kr per tillfälle
100 kr för heldag 200 kr för heldag
50 kr för halvdag 100 kr för halvdag
100 kr per hushåll

Förslag till aktivitetsplan för 2006
Städdagar
Byggdagar
Skrotinsamling
Fortsatt arbete med vindkraftsfrågan
Forsatt deltagande i byautvecklingsrådet
Studiecirklar
LAN-partyn
Valborgsmässofirande
Tema-café (MC, vapen, skoter, etc)
Surströmmingsfest
PUB-kväll
Julgrötsfest
Nyårsfirande
Övriga aktiviteter
- Gemensam sommarvandring (Jokkmokksrundan)?
- Gemensam skoterutflykt (?) ?

