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1. Mötets öppnande 
Ordförande Anders öppnar mötet 
 
2. Val av justerare 
Till justerare väljs Eva Björk  
 
3. Inkomna ärenden 
Vi har fått deklarationsblankett för 2017. Eva deklarerar och skickar även in blankett om att i 
framtiden inte behöva deklarera.  
 
4. Gästgivargården 
Vi diskuterar Gästgivargården och huruvida vi ska behålla den i föreningen eller inte. 
Styrelsen beslutar att lyfta frågan på årsmötet och se vad föreningen säger. Styrelsen anser att 
det i föreningen och byn inte finns tillräckligt med engagemang och intresse för att det ska 
motivera de stora kostnader åtagandet och det nuvarande arrangemanget gällande gården ska 
vara motverat. Föreningen sköter dessutom inte det förväntade underhållet som vi ska. Anders 
tar på sig att kontakta Maria Edström för att berätta att frågan kommer upp p åårsmötet.  
 
5. Ljudanläggningen 
Vi erbjuder Bastuträsk Kulturbyggnader att köpa ljudanläggningen, samtidigt lägger vi ut den 
till försäljning enligt gällande stadgar med förtur till medlemmar. Vi kollar upp 
marknadsvärde under tidig vår.  
 
6. Bygdemedel 
Jenny påpekar att föreningen inte sökt bygdemedel i år då styrelsen dels inte beslutat om vad 
det ska sökas pengar till, och vi dels behöver ha en väl genomtänkt strategi för de sökta 
pengarna. Förra året fick vi nej med motovering att vi fått väldigt mycket tidigare år. 
Styrelsen vill att det görs en genomgång av vad vi har sökt för och vad av detta som är 
genomfört.  
 
Till underhåll och reparation av Gästgivargården anser styrelsen att det bästa är att söka andra 
pengar till det via länsstyrelsen och museet. Jenny har påbörjat arbetet med att undersöka vad 
som finns att söka, vem man ska kontakta osv. Det är dock ett alldeles för stort jobb för en 
person att göra och Jenny känner att hon inte orkar med det ensam. Styrelsen lämnar vidare 
detta till nästa verksamhetsår med anledning av punkt 4.  
 
7. Vägen  
Med tanke på hur vägen sett ut tidigare och hur mycket snö det är i år behöver vi ligga på 
kommunen ännu mer i år. Kontakt tas med ansvarig för kommunen redan under tidig vår och 
vi måste själva se till att de inte bara lägger på grus som hamnar i diket. Styrelsen är helt enig 
att inga pengar skall tas från föreningens kassa till skötseln av vägen så länge kommunen har 
ansvar för denna och även uppbär statliga bidrag för den. Däremot måste vi hålla kontakt med 
kommunen så det blir gjort i rätt tid och på rätt sätt.  
 
8. Ekonomi 
Kassan har gått minus i pr på grund av köp av självgående gräsklipparen. Styrelsen tycker det 
är helt i sin ordning.  



 
9. Kommande styrelsemöten 
Styrelsen beslutar att ha möte i maj inför majstämman, något under sommaren och inför 
årsmötet samt minst ett eller två till beroende på verksamheten under året.  
 
10. Majstämma 
Datum för majstämma beslutas till den 2 juni. Tid och plats beslutas senare.  
 
11. Mötet avslutas 
Tack för visat intresse 
 
 
 
 
 
 
________________________________      _____________________________________ 
Jenny Vanhala        Eva Björk  


