MAJSTÄMMA 2/6-18
Närvarande: Åke och Maria Edström, Eva Edström, Kjell Lidström,
Laila Westermark, Ingrid Karlsson, Anita Södermark, Bengt
Jonasson, Jonas, Ann-Sofie och Ejmar Borgström, Barbro
Westermark.

1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
2. Åke Edstöm valdes till ordförande för mötet.
3. Barbro Westermark valdes till sekreterare för
mötet.
4. Åke E kommer att åka till Eva Björk och avtacka
henne med blommor som tack för dom år hon
varit kassör.
5. Laila Westermark hälsades välkommen som ny
kassör. Hon har ordnat så att vi har ett swishnr.
till föreningen.
6. Det kommer att vara gemensamt ansvar för den
självgående klipparen.
7. Den 8/7 blir det den årliga metartävlingen i Byn
som Bastuträsk Skytteförening håller i och då
kommer Byn att sälja fika, Sören W kommer att
guida i Gästgivargården för intresserade och Barbro
W kommer att bjuda in folk att stå på loppis där och
även ordna annons i NV.
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8. Fråga om hjärtstartare togs upp av Barbro W och beslut tas
senare.
9. Ingen förändring ang. guidning av Gästg.g.
10. Städdag och klippning av gräset vid badet blir den 16/6
kl. 11.00. Åke E tar kontakt med admin Jenny V att sätta
Barbro W sätter upp anslag.
11. Hyra av Gästg.g endast för medlemmar och avgiften
bestäms senare. Det kom förslag att vi ska skriva upp
oss när vi vill hyra.
12. Anmälan ang. fiberdragning diskuterades
13. Dr. El har lämnat in offert ang. omdragning av elkabel,
och offerten godkändes av styrelsen.
14. Övriga frågor:
Kjell L tog upp frågan om vi ska sälja ljudanläggningen
men det beslutades att vi behåller den.
Maria E berätta att Pernilla Lindström från Museét varit
och tittat på Gästg.g. och hon blev väldigt fascinerad.
Hon ska ta kontakt med Länsstyrelsen om ekonomisk
hjälp.
15. Vi fikade kaffe och god tårta.
16. Mötet avslutades
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