
Möte Samhällsnämnden   26/9 2012  

 
Plats: Skidstugan i Hällnäs 

 

Närvarande: Lucas, MayBritt, Roland, Moa, Lisa, Anneli, Christina 

 

Kallelse genom Lucas som mailat alla i styrelsen. 

 

1)  Verksamhetsberättelse 

Det behöver skrivas en verksamhetsberättelse för år 2011 till Årsmötet. Lucas skriver det och 

skriver ut ca 50 exemplar till årsmötet. 

 

2) Stationsgruppen 
Stationsgruppen ska väljas officiellt på årsmötet. 

 

3) Revision 

Är ej till 100 % klart några verifikationer saknas men det ska vara klart till årsmötet 7/10. 

 

4) Motorvärmestolpe på station 

En motorvärmarstolpe har blivit påkörd vid JVG-station den behöver fixas, Vi måste 

diskutera ihop oss om hur vi rent praktiskt sköter om stolpar/uthyrning/betalning osv. 

 

5) Skrivelse till Norrtåg 

Det ska skickas in en skrivelse om att önskemål om att LULEÅ-tåget även stannar till i 

Hällnäs. Anneli ringer Kenneth S och kollar om han vill göra detta, ett bra argument är att få 

Lyckselebor att kunna åka hit med rälsbussen och åka vidare härifrån.. 

 

6) Årsmöte 

Fikaservering till årsmötet, Christina köper in ingredienser smörgås, kaffe kaka och saft till ca 

50 personer. 

 

7) Loppis 

Det behövs folk som hjälper till, 2 p-vakter, ställa iordning bord och baka till loppisfikat. 

Entren för försäljare kommer att vara öppen mellan 10.30-11.30 för att sedan stängas och 

Loppisen öppnar 12-15. Lisa och Lars bakar gluten och sockerfritt kaffebröd. Övriga bakar 

bullar och kakor, ersättning för ingredienser är att lämna in kvitto för inköp eller alternativt de 

som bakat får fika kostnadsfritt. 

 

8) Dansen 

Är nu helt och hållet på Hotellet – dvs Christer Jonssons ansvar. 

 

9) Campingen 

Vi har flera intressenter som vill arrendera Campingen. 

Vi gör tillsammans en önske/kravlista på saker som vi önskar av en arrendator och de som är 

intresserade får komma och presentera sig och sina idéer på ett styrelsemöte. 

Fasta kostnade blir för en arrendator ca 10 – 15000 plus arrendeavgiften. 

Vi samlas efter årsmötet och har till dess skrivit ner funderingar som vi sammanställer. 

Frågan dök upp om att eventuellt begära utdrag ur polisregsiter/kronofogde på ev arrendator. 

 

 



10) Styrelsen 

Lucas avgår som sekreterare samt Roland som ordförande valberedningen bör snarast 

informeras om detta. Vi behöver fler i styrelsen. 

 

11) Övrigt 

Aktiviteter såsom grillkväll, surströmmingsfest, cafékvällar efterlyses. 

 

 

 

Nästa möte den 7/10  kort möte direkt efter årsmötet på Folkets hus 

Därefter nästa vanliga styrelsemöte onsdag den 31/10 kl 18.30 i Skidstugan 

 

Vid pennan Lucas Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


