Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2014‐03‐10

Närvarande: Jörgen Eliasson, Anette Hellgren, Jonny Hellström, Fredrik Lindström, Josefin Lund,
Oskar Vestermark, Fredrik Westin.
Frånvarande: ‐

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jonny Hellström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Mötesformalia
a)

Val av ordförande
Till mötets ordförande valdes Jonny Hellström.

b)

Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Fredrik Lindström.

c)

Val av justerare
Till justerare valdes Anette Hellgren och Jörgen Eliasson.

d)

Godkännande och fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§3

Föregående protokoll
Ingen genomgång av föregående protokoll.

§4

Val av kassör för verksamhetsåret 2014
Till kassör valdes Josefin Lund, 840208‐8507.

§5

Val av sekreterare för verksamhetsåret 2014
Till sekreterare valdes Fredrik Lindström.

§6

Val av justerare för verksamhetsåret 2014
Som justerare valdes Anette Hellgren och Jörgen Eliasson.

§7

Övriga frågor
Jonny meddelar att styrelsen är inbjudna till Drängsmark 9/4 för att gå igenom de
närliggande byarnas kalendrar, med syfte att förhindra att stora evenemang läggs på
samma datum. Jonny och Jörgen åker för vår räkning. En fråga som väcks under mötet
är varför de har gympa i Drängsmark på tisdagskvällar, samma dag som vi har det i
Frostkåge. Vi kan inte ändra dag då tisdagar är ”byns dag” på Solvik.
Information från Fredrik L och Oskar rörande förhandlingarna med vattenföreningen i
Stålberget. Ordföranden i föreningen Roland Hällgren är bortrest men kontakt har
tagits med några av medlemmarna och ett möte planeras att ske innan påsk.
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Vi går igenom datum för årets evenemang och delar även upp ansvaret där det är
möjligt.
23/3 Våffeldagen (Anna Persson + Josefin Lund)
30/4 Valborgsmässofirande
6/7
Frostkågerundan (Jonny + Jörgen)
16/8 Byakampen
25/10 Pubkväll (Fredrik W, som även blir ansvarig för avgående ledamöters
avtackningsfest.)
29/11 Grötfesten
Vi skriver även in 24/5 i vår kalender, det datum då Ida Eriksson och Irene Karlsson
anordnar cykelfest i byn. Andra evenemang som arrangeras av driftiga bybor och
kommer upp i samtalet är firandet av vintersolståndet i Nekkers‐gården (Anders
Lindberg och Per Landström) samt Frostkåge Triatlon (Thea Lundgren).
Styrelsen diskuterar placeringen av årets majbrasa. Efter att ha vägt fördelar och
nackdelar med kring de olika förslagen (huvudberget och fotbollsplanen vid Solvik)
beslutar vi att förlägga årets brasa på huvudberget. Vi diskuterar kring huruvida något
måste åtgärdas där uppe innan firandet, vindskyddet, bänkar? Hur många bilar kan
man parkera uppe på berget och ha kvar plats för att vända och köra ned?
Diskussioner kring att ha tipsrunda med priser istället för lottförsäljning, en så kallad
50/50‐lott? Aktiviteter för barnen? Då försäljningen av ljusugnsbröd varit framgångsrik
tidigare år kommer vi att ordna detta även i år, Anette ansvarar för att fixa bakdagar.
Vi meddelar Staffan Berglund placeringen av årets brasa så fort som möjligt då han
önskat detta i egenskap av riskommitté.
Jonny påminner om att det 2015 är 10 år sedan senaste hemvändardagen. En tradition
som tidigare arrangerats just vart tionde år. Något som byaföreningen måste ta
ställning till under året.
Josefin informerar om kommande möte i Skellefteå Byautvecklingsråd som kommer
att vara i Vebomark 15/3. Ingen från styrelsen kommer att närvara. Vi ställer oss
frågan varför vi är med i rådet men då medlemsavgiften är humana 100:‐ tar vi
beslutet med att fortsätta vara medlemmar tills vidare.
Vi pratar kring vår nuvarande informationstavla vid kiosken, trottoarprataren, och
möjligheter till att göra en större, mer rejäl, som visar vårt budskap på ett tydligare
sätt. En möjlig placering kanske kan vara under den skylt mellan rondellen och kiosken
som hälsar oss välkomna till byn.
Oskar och Fredrik L ansvarar för att sätta upp ett webbaserat lagringsutrymme där
styrelsen kan samla gemensamma dokument i samband med detta kommer de även
att se över hemsida samt Frostkåges profilering på Facebook. Det finns en mailadress
till byaföreningen, info@frostkage.se, ansvarig för den är ordförande Jonny.
Fredrik L kommer även att sammanställa en kontaktlista för styrelsen (mail + tfn.)
som kommer att publiceras på tidigare nämnda lagringsutrymme.
Diskussioner kring fler aktiviteter vid Nekkers‐gården. Fackeltåg på fettisdagens kväll?
24‐timmarslopp på skidor? Fest nu till våren? Vandringsstig till kallkällan. Ur detta
väcks en idé om en karta över utflyktsmål/stigar/sevärdheter i byn att publicera på
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hemsidan. Oskar kommer att prata med Friluftsfrämjandet för att se om det finns
någon sektion i Frostkåge och om de önskar ha något samröre med oss.
Tankar kring midsommarfirande i byn – har det funnits ett gemensamt? På
Kattisholmen för ca 20 år sedan, efter det inget arrangerat vad vi vet. Finns det
intresse i byn av att göra något gemensamt på dagtid?
Vi diskuterar även om det går att få ett närmare samarbete med Frostkåge Byamän då
många av dem har god kunskap om byn, goda kontakter, stora maskinparker och som
förening ett visst sparkapital. Det vore troligen en god idé och kanske kommer att
införlivas då ett flertal i styrelsen även är markägare.
Oskar och Fredrik lägger ut en intresseförfrågan kring en kurs gällande bakning i
bagarstuga på Frostkåges Facebooksida. Om intresse finns arbetar styrelsen vidare
med det.
Våra Frostkåge t‐shirts håller på att vara slut. Ska vi beställa fler? Med nytt tryck? Det
gamla? Ett retrotryck? Var beställer vi? Vi hjälps åt att undersöka lämpliga alternativ.
§8

Nästa möte
Söndag den 31 mars, 18:30 i Baklängan.

§9

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Dag som ovan

__________________________________
Fredrik Lindström, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Anette Hellgren

__________________________________
Jörgen Eliasson
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