
 

 
Postadress Orgnr Tel 
 
Springlidens byaförening 642932-3584 070-3411344 (ordf) 
Att: Roland Lundqvist   0953-50086, 070- 3711996 (kassör) 
Springliden 11   070-4676473 (arrangemang, utbildning) 
939 94 MALÅ     
  

        
         PROTOKOLL  
         2022-02-21 
 

 
ÅRSMÖTE FÖR SPRINGLIDENS BYAFÖRENING 
 
Plats:  Springlidens byastuga 
Tid: 20 februari 2022, kl 16.30 – 18.30 
  
Närvarande: 
Annette Lundquist, Östen Lundquist, Birgit Nilsson, Ove Nilsson, Benny 
Larsson, Mari-Louise Lundqvist, Mikael Käck, Rune Nilsson, Mariette Nilsson, 
Elmer Karlsson, Bertil Johansson, Ann-Marie Ljung, Barbro Lundqvist, Roland 
Lundqvist 
 
Vi inledde med sedvanlig årsmötesmiddag, blöta på Annettes vis med kött 
och kokta morötter. 
 
Därefter redovisade Roland ekonomin för Vindbyar ekonomisk förening, hur 
mycket pengar det handlar om och hur pengarna fördelats mellan byarna 
Lainejaur, Springliden och Mörttjärn under åren 2012 - 2021 och planerad 
fördelning för 2022. Byarnas användning av tilldelade utvecklingsmedel 
visades också. 
 
Arrangemangsgruppens förslag till aktivitetsplan visades och kommenterades. 

 
Ett förslag till ny byaplan visades. 
Den byaplan som fastställdes av föregående årsmöte har reviderats. Det 
gäller antalet folkbokförda som ökat från 37 till 39 personer (avsnitt 3 
Statistik) och mindre kompletteringar (i avsnitt 4 Byns styrkor…). Avsnitt 9 
Genomförandeplan med angivande av ansvariga för olika aktiviteter har 
förändrats. Nu anges det att styrelsen ansvarar för detaljplanering med 
beaktande av ambitioner och innehåll i byaplanen. 

 
Efter en kaffepaus vidtog sedan årsmötet! 

 
§ 1.  Mötets öppnade 
Byaföreningens ordförande Roland Lundqvist förklarade årsmötet öppnat. 

 
§ 2.  Fastställande av dagordning 
 
Beslut:  
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Beslut:  
Roland Lundqvist valdes till ordförande och Barbro Lundqvist till  
sekreterare för årsmötet. 



 

 

 
§ 4. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande 
justera mötesprotokollet 
 
Beslut:  
Annette Lundquist och Elmer Karlsson valdes att tillsammans med 
ordförande justera protokollet. 
 
§ 5. Behandling av verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport 
Verksamhetsberättelsen med en redogörelse av föreningens aktiviteter 
kommenterades. Det gäller både genomförda aktiviteter och aktiviteter, som 
planerats men på grund av pandemin, ej kunnat genomföras.  
 
Det noteras att skolorienteringsdagarna för åk 9 från Norsjö och Malå kunnat 
genomföras på ett pandemi-anpassat sätt. 

 
Den ekonomiska rapporteringen omfattade balans- och resultaträkning samt 
redovisning av vilka hyresintäkter som byaföreningen fått genom Vindbyar ek 
förening. 
 
Beslut:  
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport godkändes. 

 
§ 6.  Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse föredrogs. 
 
Beslut:  
Revisorernas berättelse godkändes. 
 
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Beslut:  
Styrelsen beviljades, enligt revisorernas förslag, ansvarsfrihet för det gångna 
året. 
 
§ 8.  Val av styrelse och suppleanter  
 
Beslut:  
Styrelseledamöter: Omval av Barbro Lundqvist och Annette Lundquist för 
åren 2022 – 2023. 
 
Styrelsesuppleanter: Omval av Lars Lundqvist för åren 2022 - 2023. 
  
Byaföreningens styrelse har därmed för 2022 nedanstående sammansättning: 
 (period för vilken ledamöterna är valda inom parentes): 
 
Ordinarie ledamöter: 
Roland Lundqvist, ordförande (2021 - 2022) 
Rune Nilsson   (2021 - 2022) 
Mikael Käck   (2021 - 2022) 
Annette Lundquist   (2022 - 2023) 
Barbro Lundqvist   (2022 - 2023) 
 
Suppleanter:    
Anne-Marie Ljung   (2021 - 2022) 
Anna Sara Rannerud  (2021 - 2022)  



 

 

 
Bertil Johansson   (2021 - 2022) 
Peter May    (2021 - 2022)  
Lars Lundqvist   (2022 - 2023) 

 
 

§ 9.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
 
Beslut:  
Ove Nilsson (sammankallande) och Mari-Louise Lundqvist omvaldes till 
revisorer för ett år och Östen Lundquist omvaldes till revisorsuppleant för ett 
år. 

 
§ 10. Val av valberedning för nästa års val 
 
Beslut:  
Ove Nilsson (sammankallande) och Birgit Nilsson omvaldes till valberedning 
för 1 år. 

 
§ 11.  Fastställande av avgifter 
 
Beslut:  
Följande avgifter ska gälla för 2022: 
  

 
 
 

§ 12. Aktivitetsplan för 2022 och budget för 2022 
 
Beslut: 
Arrangemangsgruppens redovisade förslag till aktivitetsplan antogs av 
årsmötet och bifogas protokollet. 

 
Beslut: 
Nedanstående budget för 2022 fastställdes. 
 

 

100 kr per hushåll

150 kr per tillfälle

100 kr per tillfälle

Stödmedlem

Ej aktuellt100 kr per hushållMedlemsavgift

300 kr per tillfälle100 kr för heldag
50 kr för halvdag

Bagarstuga

250 kr per tillfälleGratisSamlingslokal

UtomståendeMedlem

100 kr per hushåll

150 kr per tillfälle

100 kr per tillfälle

Stödmedlem

Ej aktuellt100 kr per hushållMedlemsavgift

300 kr per tillfälle100 kr för heldag
50 kr för halvdag

Bagarstuga

250 kr per tillfälleGratisSamlingslokal

UtomståendeMedlem

Intäkter   Kostnader   

Uthyrning 19 800 kr Elljusspår och skoterleder 10 000 kr 

Orienteringsdag för Malå och Norsjö 6 700 kr Elkostnader(byalokal+elljusspår) 17 000 kr 

Övriga arrangemang 10 000 kr Försäkring byastuga+snöskoter 8 000 kr 

Bidrag/gåvor 8 000 kr Div kostnader byalokal 2 500 kr 

Bagarstugan 2 000 kr Inköp varor till arrangemang 13 000 kr 

Medlemsavgifter 4 000 kr Bankavg, dekl, medl Vindbyar mm 900 kr 

Ledavgifter 500 kr Vinst / förlust 0 kr 

Studiecirklar, kulturarrangemang 400 kr     

Summa 51 400 kr Summa 51 400 kr 



 

 

 
 
 
 
§ 13.  Övriga frågor 
 

a. Stugvärdar 2022   
Ett förslag till stugvärdslista för 2022 visades och nyheter kommenterades. 
Roland pekade på den finstilta texten längst ner på listan och påminde om att 
även ”det finstilta” ingår i stugvärdarnas ansvar. 
 
Beslut:  
Stugvärdsansvaret fördelades enligt bilaga. 
 

b. Intyg om firmatecknare 
 
Beslut:  
Årsmötet beslutade att ordförande och kassör är behöriga att var och en för 
sig teckna föreningens firma. 
 

c. Förslag att Vindbyar hyr byastugor som möteslokal  
Roland redovisade förslag till hyresavtal för byaföreningarnas uthyrning av 
möteslokal för utvecklingsmöten till Vindbyar ekonomisk förening.   
 
Beslut:  
Årsmötet godkände att redovisat hyresavtal tecknas mellan Springlidens 
byaförening och Vindbyar ekonomisk förening. 
 

d. Byaplan 
Roland har föreslagit en begränsad revidering av Byaplanen. Det reviderade 
förslaget visades och kommenterades. 
 
Beslut: 
Årsmötet fastställde den reviderade Byaplanen. 
  

e. Representanter i styrelsen för Vindbyar ek förening 
 
Beslut:  
Årsmötet beslutade att Mikael Käck, Mari-Louise Lundqvist och Roland 
Lundqvist ska representera byaföreningen i styrelsen för Vindbyar ek 
förening. 
 
 

f. Sponsorstöd 
Byaföreningen har två år i rad sökt och beviljats stöd från Länsförsäkringar 
för sin satsning på barn och unga. Det finns möjlighet att söka även i år. 
 
Beslut:  
Årsmötet uppdrog åt Roland att åter söka sponsorstöd från Länsförsäkringar. 
 

g. Byaföreningens beslut om ansvarsfrihet i Vindbyar 
 
Beslut:  
Som underlag för beslut i Vindbyars Föreningsstämma, där frågan om 
ansvarsfrihet åt Vindbyars styrelse ska behandlas, har Springlidens 
byaförenings årsmöte beslutat att rösta för att ge styrelseledamöterna 





Springlidens byaförening
Stugvärdar 2022

Stugvärdar Beskrivning Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Roland och Barbro Ploga väg och parkering - röja snö från farstubroar

Roland och Barbro Ploga väg och parkering - röja snö från farstubroar

Sam och Irene Ploga väg och parkering - röja snö från farstubroar

Jan-Erik Ploga/ skotta fram majbrasa

Sören Utemöbler ut

Emil och Berna Ploga vid behov

Rune och Mariette Klippa gräs

Mikael och Gun-Britt Klippa gräs

Elmer Klippa gräs

Östen och Annette Klippa gräs

Sören Utemöbler in

Roland Ploga vid behov

Jan-Erik och Benny Ploga väg och parkering - röja snö från farstubroar

Lars och Mia Ploga väg och parkering - röja snö från farstubroar

Att vara stugvärd innebär: Utföra det som står på din rad i  Beskrivning ovan

Ha tillsyn över vatten / el och uppvärmningssystem i byastuga 

Ha tillsyn över bagarstuga

Hantera soptunnan soptömningsdagar



  

AKTIVITETSPLAN  

Arrangemang / aktivitet 
 

Beskrivning /frågeställning Arrangemangsgruppens förslag 

Årsmöte för byaföreningen 20 febr kl 16.30 
Servering av blöta på 
Annettes vis. 

Inbjudan i postlådorna och på 
anslagstavlan. Barbro skaffar om 
möjligt Släppträskbröd. För övriga 
inköp ansvarar Annette.  
Funktionärer: Annette, Mariette ... 
 

Föreningsstämma 7 mars kl 18 i Springlidens 
byastuga. Förstärkt fika. 

Funktionärer: Annette …. 

Barnens vinterdag Ska vi ha det? 
När? 
Aktiviteter? 

Bör i så fall anordnas av 
barnfamiljerna i byn. Övriga kan 
hjälpa till om barnfamiljerna 
efterfrågar det. 
Barbro kontaktar Berna för samråd 
om detta. 
 

Valborgsmässoafton Både utomhus och inomhus? Ingen annonsering utanför byn. 
Enbart utomhus. Grillning av 
hamburgare, fika. Ingen 
tipspromenad. I stället femkamp 
Funktionärer: Rune, Mariette …. 

  

Uppmontering av grillstuga Byggruppen 
Slutet av maj. 

Byggruppen (Roland, Lars, Mikael, 
Bertil) ansvarar för grundläggning, 
transport från Peters garage och 
uppmontering. 
Roland ber Lars vara byggledare. 
Datum meddelas senare. 
 

Uppmontering av vindskydd Förslag: Ett damlag under 
Mias arbetsledning efter 
Bertils anvisningar. 
Grundläggning; Byggruppen. 

Grundläggning, nedplockning av 
uppsatt vindskydd i såghuset och 
transport av materialet till 
överenskommen plats görs av 
byggruppen och Jan-Erik som 
kontaktas av Roland. Datum meddelas 
senare. 
 

Invigning av vindskydd 
/grillstuga 

I samarbete med biblioteket. 
Förslag: 14 aug, en författare 
i grillstugan och en i 
vindskyddet berättar om sitt 
författarskap. Frågesport / 
kort tipsrunda utifrån 
författarna. 
Grillning och fika i eller 
utanför grillstugan. 
 

Samarbete med biblioteket i ny form. 
Byaföreningen avvaktar bibliotekets 
reaktion på vårt förslag.  

Städdag utomhus  Mitten / slutet av maj. Mat ordnas 
under ledning av Annette.  
Datum meddelas senare. 
 



  

Städdag inomhus Ej samma dag som 
utomhusstädningen. 

I maj. Funktionärer: Mariette, Marie-
Louise, Doris H, Gun-Britt, Berit, 
Märta. Mariette kontaktar tänkta 
funktionärer. Datum enligt samråd i 
gruppen. 
 

Bakning av klåddor Bör göras före 
Föreningsstämman 7/3. 

Funktionärer: Birgit … 
Arbetsledare Birgit. Datum enligt 
Birgits beslut. 
 

Städning av inomhusförrådet.  
Inoljning av byastugebron och 
grillmöblerna. 

 Funktionär Mia ….  
Datum enligt Mias beslut. 

Inköp av serveringsvagn mm Mariette undersöker modell 
och pris. 

Förslag lämnas till Roland för beslut.  

Skolorientering dag 1 Förslag v 38. Ännu inget 
besked om Nilaskolan vill 
komma till Springliden och 
vilken typ av orientering de i 
så fall vill ha. 
 

Avvaktar besked från skolan. 

Skolorientering dag 2 Förslag v 38. Ännu inget 
besked om Norsjöskolan vill 
komma till Springliden och 
vilken typ av orientering de i 
så fall vill ha. 
 

Avvaktar besked från skolan. 

Byafika / tisdagsfika ? Vi ligger lågt. Avvaktar info om 
corona-läget. Ev till hösten. 
 

Studiecirkel Förslag att genomföra 
arbetet med uppmontering 
av grillstuga och vindskydd 
som studiecirklar. 
 

Arrangemangsgruppen positiv till 
studiecirklar. Barbro kontaktar 
Vuxenskolan.  

Funktionärer till de olika 
aktiviteterna 

 Det kan behövas fler funktionärer än 
här nämnda, i så fall skaffar angivna 
funktionärer fler! 
 

After Work Träff i byastugan med lite mat 
en fredag kväll. Idé från Mia 
och Marie-Louise 

Mia, och Marie-Louise ansvarar 
Datum bestäms efter samråd i 
arrangemangsgruppen 
 

 


