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  2022-04-04 

 

 
 
 

Arrangemangsgruppens möte  
 
Plats: Byastugan 
Tid: Måndag 2022-04-04, kl 18.00 - 20.00 
 
Närvarande: Märta Bjuhr, Annette Lundquist, Barbro Lundqvist, Mia Ljung, 
Berna Stråhle (särskilt inbjuden) 
 
Ej närvarande: Doris Sjöström (anmält förhinder), Mariette Nilsson (anmält 
förhinder) 
  
1. Föregående minnesanteckningar 
 
Minnesanteckningarna från gruppens möte 7/2 har reviderats 24/3 och 
resulterat i en Aktivitetsplan som har behandlats och godkänts av årsmötet. 
Vi går igenom och kommenterar Aktivitetsplanen.  

 
2. Dagens möte  
 
Dagens möte ägnas åt att dels lista kommande aktivitetstillfällen, dels 
diskutera olika aktivitetsidéer. 
 
 Obs! Arrangemangsgruppen är inte beslutande. Våra synpunkter ska 
lämnas till styrelsen för beslut.  
 
Arrangemangsgruppen kom fram till följande: 

 
a. Tisdagsfika 
Vi ”mjukstartar” med 4 Tisdagsfika under våren: 19/4, 26/4, 3/5 och 10/5, 
samtliga med start kl 13.00.Funktionärer vid första tillfället 19/4 Annette 
och Märta. Funktionärer vid senare tillfällen bestäms senare.  
 
Annonsering på vår hemsida och utskick till medlemmar och 
stödmedlemmar.  

 
b. Valborgsmässofirande 
Enbart utomhus. Start 18.00. Grillning av hamburgare, fika. Femkamp. 
Om vi ska ha frågesport ska det handla om ”Springliden-kunskap”. 
Funktionärerna samlas 17.00. Ansvarig för grillning Rune, ansvarig för 
Femkamp Mariette. Övriga funktionärer Märta, Berna, Marie-Louise, 
Annette. Ansvarig för ev frågesport ”Springliden-kunskap”? Bo kommer 
med förslag till frågor i frågesporten. 
 
Annonsering på vår hemsida och utskick till medlemmar och 
stödmedlemmar.  

 
c. Städdag inomhus 
Genomförs i början av maj. Funktionärer: Mariette, Marie-Louise, Doris 
H, Gun-Britt, Berit, Märta. Mariette kontaktar tänkta funktionärer.  
Datum enligt samråd i funktionärsgruppen. 
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d. Städdag utomhus 
Mitten / slutet av maj. Byggruppen ansvarar för att det blir gjort. 
Mat ordnas till medverkande under ledning av Annette.  
De som vill äta anmäler sig. 
 
e. Uppmontering av grillstuga 
Enligt tidigare redovisad plan. När tjälen gått ur marken. Mitten / senare 
delen av maj? Funktionärer: Byggruppen. Roland huvudansvarig.  

 
f. Uppmontering av vindskydd 
Enligt tidigare redovisad plan. När tjälen gått ur marken. Mitten / senare 
delen av maj? Funktionärer: Byggruppen ansvarar för grundläggning, 
nedplockning och transport av virket. Ett damlag genomför 
uppmonteringen. Roland huvudansvarig. Mia arbetsledare efter Bertils 
anvisningar.  
 
g. Invigning av grillstuga och vindskydd  
Invigning enligt tidigare planerat datum, lördag 16/7. Genomförs i 
samband med Hemvändardag /Dag för medlemmar och 
stödmedlemmar.  
”Heldag” med lunch i någon form. 
 
Tänkbara aktiviteter:  

• Ank-race  

• Koka/grilla korv, grilla hamburgare  

• Klippa band 

• Musik (dragspel?) 

• ”Springlidenkunskap”  

• Provbaka i bagarstugan  

• Luftgevärsskytte  

• Köra/gräva med liten grävmaskin  

• Sportident-sprint 15 meter för barn  

• Djurhage 
 
Annonsering på vår hemsida och utskick till medlemmar och 
stödmedlemmar.  
 
h. Loppis 
Vi föreslår ”bakluckeloppis”. Kan arrangeras närsomhelst under våren / 
försommaren / sommaren. Datum bestäms senare. De som vill sälja 
något ansvarar själva för sin försäljning, sätter pris, tar betalt, tar hem 
överblivna varor. 
Byaföreningen kan sälja fika samtidigt. Ansvarig Doris Sjöström. Övriga 
funktionärer? 
 
Annonsering på vår hemsida och utskick till medlemmar och 
stödmedlemmar.  
 
i. Städning av inomhusförrådet, inoljning av bron och lasering av 

grillmöblerna 
Mia och Marie-Louise har åtagit sig att göra detta. Datum enligt deras 
beslut. 
 
j. Skrapa och måla det vita på brostolpar och räcke 
Ingen funktionär har tagit på sig detta. Byggruppen ansvarar för att det 
blir gjort. 
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k. Barnens höstdag 
Berna och Emil ansvarar för den.  
 
Aktiviteter som planeras utgå från det nya vindskyddet:  

• Skattjakt i skogen med svårighetsgrad anpassad för olika åldrar. 

• Fältmiddag utomhus 
Disco inomhus i byastugan 
 
Höstdagen avslutas kl 20.00. 
 
Annonsering på vår hemsida och utskick till medlemmar och 
stödmedlemmar.  
 
l.  Fredagsmat 
Mia och Marie-Louise är beredda att upprepa den populära 
fredagsmiddagen som de ordnade 4/3. Datum ej bestämt.  
 
m. Skolorientering för Malå och Norsjö 
Det är ännu oklart om Malåskolan vill att Springliden ska ordna 
skolorientering i år, men vi utgår ifrån det. Norsjöskolan har sagt att de 
absolut vill komma till Springliden för skolorientering.  
Datum? 
Funktionärer: 3 personer förutom Roland och Barbro. 
 

3.  Andra aktivitetsidéer 
 

Vid mötet diskuterades andra tänkbara aktiviteter som skulle kunna 
genomföras vid något av ovannämnda tillfällen eller i annat sammanhang: 
 

• ”Kurs” i smartphoneanvändning  

• Ungdomsprojekt - Bygga vattenhjul i strid bäck  

• ”Sofia-gympa” 

• Studiecirklar. Ex aktiviteterna e, f, k ovan skulle kunna genomföras 
som studiecirklar. 

 
Vi tog inga beslut om att lämna förslag om något av detta till styrelsen. 
 
 

.  Antecknade gjorde Barbro. 


