
09-04-22 

Styrelsemöte Hällnäs Samhällsnämnd 
 
Närvarande: Matti, Anneli, Kristina, Moa, Roland 
 
§1 Mötets öppnande 
 
Roland förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Majbrasan 
 
Vårtalare, vi frågar om underhållningen kan hjälpa till. 
 
Roland har ställt frågan om lastbilen. 
 
Eldvakt: Vi tillfrågar personer utanför styrelsen. Roland och Matti ansvarar för att hitta 
eldvakter. 
 
Runa säljer lotter. 
 
Skickat information till Vindelnsajten på VK. Annons på Hällnäs hemsida. 
 
Städning på söndag 17.00, Fredrik tar med traktorn.  
 
Moa köper ballonger. 
 
Hällnäs skoterklubb säljer hamburgare. 
 
§3 Loppis 
 
9:e maj.  
 
Skickat information till Vindelnsajten på VK. Annons på Hällnäs hemsida. 
 
Textar skyltarna i helgen. 
 
Sista datum för anmälan på årsmötet. 
 
Budget för annons i VR-bladet: 700kr. 
 
§4 Lappar 
 
300 lappar som ska ut. Hämtas av Anneli på torsdag. 
 
§5 Årsmöte 
 
Roland sammanställer en årsberättelse. 
 
§6 Rastplatsen 



Roland har varit i kontakt med kyrkan idag igen. Vi har kommunicerat med dem och börjat 
komma med förslag på hur vi ska komma vidare.  
 
Det verkar vara väldigt svårt att få kyrkan att fatta några beslut trots att vi försöker trycka på. 
Samhällsnämnden blev lovad ett beslut den 4:e december 2008. 
 
Vi har kontaktat Marie-Louise Marsjögård också för att ytterligare få möjlighet att trycka på. 
 
Kyrkan har bjudits in till årsmötet, men har avböjt att närvara. De deltar av princip inte på 
årsmöten meddelas av kontaktpersonen hos kyrkan. 
 
Samhällsnämnden bokar ett möte med kommunens miljöinspektör Jan Olofsson och 
byggnadsinspektör Håkan Olofsson, kopia till Per-Anders Ohlsson.  
 
§7 Skolan 
 
Samhällsnämnden kommer att samverka med Hem och skolaföreningen för att diskutera 
skolans framtid. Vi kommer att bjuda in ”Barn och fritidsnämnden” för diskussion. 
 
§8 Hemsidan 
 
Kristina fixar bilder. Lena Johansson från Vindeln har bidragit med texter kring Hällnäs 
historia och om Hjuken.  
 
Sidan lanseras kommande vecka med det material som finns tillgängligt då så att 
informationen som ska ut tydligt syns!  
 
Styrelsen beslutar att det är bättre att sidan kommer igång med bristande innehåll än att den 
inte kommer igång. 
 
§9 Städdag 
 
Den 24 maj klockan 17.00. Utskick i brevlådor. 
 
§10 Skatteverket 
 
Samhällsnämnden är skyldig Skatteverket 5200kr på skattekontot som kommer att betalas i 
slutet på denna månad. 
 
En överklagan finns registrerad hos Skatteverket. 
 
En begäran är inskickad om att registrera oss som en samhällsnyttig verksamhet och därmed 
vara befriad från skatt. 
 
§11 Tältet 
 
Tentmaster och Mastertent. 3x6m. Mastertent verkar ligga bäst till. Offert inkommer i veckan.  
 
Beslut om inköp fattas via e-post inom styrelsen om priset är rätt. 
 



§13 Idélåda 
 
En idélåda med lås i plåt inköps av någon i styrelsen som hittar en sådan snarast.  
 
§12 Nästa möte 
 
19.00 den 19:e maj i skidstugan. 
 
§13 Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
Roland Fredriksson  Fredrik Gustavsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 


