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§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Oskar Vestermark hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvaro  

Närvarande: Stina Furberg, Fredrik Lindström, Josefin Lund, Birgitta Lundmark och  
Oskar Vestermark. 
Frånvarande: Robert Ylivianio  

  
§ 3  Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns.  

 
§ 4 Föregående protokoll läses upp 

Sekreterare Fredrik går igenom föregående protokoll som godkänns.  
 
§ 5 Utvärdering hemvändardag 

Hemvändarhelgen blev allt som allt en väldigt lyckad tillställning och vi har fått mycket 
positiv feedback från bybor. Dessa är synpunkter som vi för fram under mötet: 
 
- Bra att ha triathlonet samtidigt, lockade folk. 
- Lunch och fika under dagen gick bra mycket tack vare att vädret blev så pass bra 

som det ändå blev. Vi räknade med ca: 200 lunchgäster (?) 
- Bra försäljning av bröd. Lite mindre rush till böcker, kepsar och t-shirts men ändå 

helt OK. Ev. fler kassor än de två vi hade. 
- Dagen blev ganska lång, kanske korta den något alternativt ha någon mer aktivitet, 

typ dragkamp eller annan tävling. De aktiviteter vi hade var bra.  
- Middagen blev bra! Kul med bordsplacering och mycket bra mat. 
- Musiken var alldeles för hög då det knappt gick att kommunicera där inne. Bättre 

då Ola var ensam på scenen – en trubadur kanske är att föredra. Folk vill prata. 
- Besökarna tyckte att det var prisvärt, vilket också var vår målsättning. Vi hade 86 

gäster till middagen och ett 20 tal på eftersläppet. Bra åldersspann från unga till 
gamla. 

- ”Förfesten” dagen innan blev en ganska liten men trevlig tillställning. Försök till 
samnyttjande av tältet med andra arrangemang för att minska den tunga 
ekonomiska posten.  

- Annonsering. Både bokförsäljning och besök under dagen hade kunnat förbättras 
med mer annonsering, gratis eller prisvärda alternativ.  

sida 1 (3) 
 



Frostkåge Byaförening Mötesprotokoll styrelsemöte 2015-09-22 

- Ekonomiskt verkar det ha gått ungefär som förväntat, en mindre ekonomiskt 
förlust, men om man räknar med det lager av böcker och kläder vi har torde vi gått 
plus, minus, noll eller till och med gjort en förtjänst. Stina räknar ihop allt vad det 
lider och redovisar mer exakta siffror inför årsmötet. Oskar och Robert kollar hur 
stort lager som finns kvar på kiosken. Fredrik rapporterar in de antal böcker han 
har hemma.  

 
§ 6  Handikappanpassning av föreningslokal 

Vi har kontaktats av Åsa Wallin på Skellefteå Kommun som gett oss en del information 
om bidraget till vår föreningslokal och den handikappanpassning som bör utföras inom 
kort.  
- Ytan vi får bidrag för är alldeles för liten. Oskar har mätt upp den nya vilket visar 

sig vara nästan den dubbla.  
- Tidigare styrelsen har lovat att åtgärda toaletten så den blir handikappanpassad. 

Då detta inte har gjorts bör vi ta tag i det så fort som möjligt. Oskar har fått 
information av Åsa kring vilka bidrag vi kan få kring detta från såväl Boverket som 
Skellefteå Kommun. I samma veva bör vi fundera på våra tankar kring Baklängans 
framtid. 

- Vi utarbetar ett förslag som medlemmarna får ta ställning till på årsmötet.  
 

§ 7   Höstens aktiviteter 
Hockeykväll – Den frånvarande Robert har tidigare visat intresse för att hålla i 
planeringen av en hockeykväll någon gång under hösten. Styrelsen ger honom fullt 
förtroende och önskar honom lycka till. 
Pubkvällen -  som tidigare arrangerats kommer i år att transformeras något för att 
kunna tilltala större delar av byn, inkluderande barnen; 
Vi planerar att ha en afton med pizzabuffé, följt av en spökstig för barnen, avtackning 
av gamla styrelsen och till sist en afton med umgänge, bar och några trevliga inslag i 
Baklängan. Datumet sätts till lördag 31/10.  
Ungefärliga tider: Buffé 15-17, Spökstig 17-18, Avtackning 19-21, Trivselkväll 21 och 
framåt. 
Josefin  ansvarar för maten, planering och inköp. (Pizza – 30 långpannor, 
måltidsdryck, sallad och tzatziki) Robert och Oskar handlar den alkohol som behövs 
till kvällen och Fredrik och Oskar fixar ett utskick, för hela höstens aktiviteter. Josefin 
kollar med Linda Burström om hon kan hålla i spökstigen. Fredrik fixar lekar/tävlingar 
till kvällen. 
Den gamla styrelsen kommer att bjudas på pizza och dryck tillsammans med sina 
respektive mellan allmänna pizzabuffén och efterfesten. Vi sätter priset till 80:- för 
vuxna och 40:- för barn.  
Grötfesten – Vi bestämmer att hålla årets grötfest den 29/11. Josefin kollar med 
Linda Burström om hon står fast vid sitt löfte att  vara en av grötkokerskorna till 
festen. Vem bakar bröd? 
 

§ 8    Övriga ärenden och frågor 
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- Vi har plockat bort motionslådorna då det känns som att de spelat ut sin roll. Vi    
hoppas kunna presentera andra motionsfrämjande aktiviteter under kommande 
åren.  

- Vi beslutar oss att köpa en bensindunk till Roland Lindström och Liz Bertholdsson 
som klippt gräset vid dansbanan respektive bagarstugan. De bjuds givetvis även på 
mat och dryck på pizzabuffén. Fredrik ombesörjer detta.  

 
§ 9    Nästa styrelsemöte 

   Nästa möte blir i Baklängan 20/10 kl 18:30. 
  

§ 10   Mötet avslutas 
  Ordförande Oskar avslutar mötet. 

 
 
Dag som ovan 
 
 
__________________________________ 
Fredrik Lindström,  sekreterare 
 
Justeras    Justeras 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Birgitta Lundmark   Josefin Lund 
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