Protokoll fört vid Förbundet Norrlandet.se styrelsemöte
Datum och tid: 2017-01-17, kl. 18.30
Plats: Böna bygdegård
Närvarande: Eva-Karin (Caisa) Hamilton, Kerstin Monk, Bengt Froste, Ulf Qvarnström, Linda
Seitola Gunnarson, Lars Findahl, Anders Franck och Titti Stenmark.

1. Inledning
Caisa hälsade välkommen
2. Genomgång av föregående protokoll
Caisa föredrog föregående protokoll som lades till handlingarna
3. Ekonomi
Ingen förändring sedan senaste mötet. Caisa pratar med Ann-Sofie om bokslutet, skriver
verksamhetsberättelse för 2016 och förbereder årsredovisningen inför kommande
styrelsemöte. Caisa förbereder ett utkast till verksamhetsplan för 2017 till kommande
styrelsemöte.
4.

Hänt sedan sist
Argo: Kvällen med Blue Devils i Församlingshuset var inte så välbesökt men uppskattat.
Ingen julfest i år heller. En spolgrupp är bildad för att spola rinken men det milda vädret gör
det svårt att få till is. Men ambitionen är att det ska vara is till Vinterdagen vecka 7 då man
ordnar bland annat Barnens Vasalopp. Årsmöte den 20 mars. Stor oro om man kommer att
orka med att ordna midsommarfirandet i år. Bengt har gjort sitt efter tio år. Frågan är om man
kan få ihop en grupp som kan ta sig an det omfattande arbetet. Midsommarfirande har
anordnats sedan 1955 och lockar minst tusen personer varje år. Arbetet med Tångbergets
naturreservat fortsätter, närmast röjer man stigen från Fiskar Normans väg samt området mot
Utvalnäs gamla hamn.
Harkskärsföreningen: Föreningen har fått nyttjanderättsavtal för badplatsen. Vi har haft bra
kontakt med Kimmo Airaksinen, som företräder den nya markägaren AJ Sweden AB och har
fått ha synpunkter beträffande avverkning i området. Vi planerar vårbrasa vid badplatsen på
sista april då det redan ligger en stor hög med ris från avverkningen runt badplatsen.
Vi planerar Vårfest i Böna Hembygdsgård den 22 april i samarbete med
Hembygdsföreningen. Harkskärsorkestern spelar. Arbetet har inletts med bok om Harkskärs
historia. Vårt medborgarförslag om cykelväg Utvalnäs-Harkskär kommer upp en andra gång
vid mötet i Samhällsbyggnadsnämnden den 25 januari. Årsmöte tisdagen den 28 mars i
Utvalnäs församlingshus.
Böna hembygdsförening: Julmarknaden lockade jättemycket folk vilket gör att man inte
kommer att ha marknad i Länsmuseet framöver utan stanna vid Böna kafé. Årsmöte planeras
liksom en arbetsdag 7 maj.
Norrlandet.se. Under två dagar i pingst blir det loppis längs cykelvägen, från Engeltofta till
Harkskär. På Argoplan Bakluckeloppis och fika. GSS med båtprylar. Harkskärsorkestern kan
kanske spela. Arrangemanget annonseras främst i Mitt Gävle. En gemensam aktivitet för
föreningarna. Kan det bli Världens längsta loppis?
Lindenge stödförening/LindEnge kooperativa hyresrättsförening: Nu är detaljplanen
godkänd och därmed har arbetet arbetet återupptagits. Området runt campingen måste
åtgärdas av kommunen och Engesbergs gård förfaller vilket förfular området. Föreningen har
många trogna på sin lista som stått i kö till boendet i tolv år. Nu gäller det att utreda om det
finns finansiella förutsättningar för att bygga och om man kan få en attraktiv arkitektur. Caisa
planerar bland annat möte med kommunen.
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Utvecklingsgruppen. Inget speciellt har hänt. Anders kommer att ta kontakt med Blad för att
fråga om vi kan få sätta upp en skylt, Välkommen till Norrlandet, någonstans längs vägen.
Sociala träffpunkter för daglediga. Vi planerar att ta upp sociala träffpunkter igen på
torsdagar på Böna kafé. Varje förening tar ansvar för ett möte. Först ut är
Harkskärsföreningen den 6 april. Kerstin hör om Bo Ulfhielm vid Länsmuseet kan komma
och berätta om boken ”Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland”. Ett möte till i vår, den 4
maj som planeras vid vårt nästa möte.
Grannsamverkan, Facebook, hemsidan.
Linda fortsätter att lägga ut på hemsidan, när vi säger till. Fler tycks använda olika facebookgrupper. Linda förtydligar FB-gruppen norrlandet.se samt Grannsamverkan-gruppen.
Eventuella frågor kring VA-arbeten och fiber.
Telia stänger ner stationen i Harkskär den sista mars och det är osäkert om vi hinner få fiber
innan dess. Ordföranden har skrivit till KS ordförande Inger Källgren-Sawela, som
uppmärksammat vår Landshövding Per Bill samt omvårdnadsnämndens ordförande Anders
Jansson. Oklart om det går att få samordning mellan TELIA och GavleNet!
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Caisa tackade för fika och avslutade mötet.
Nästa sammanträde: torsdagen den 16 mars kl. 18.30 i Utvalnäs församlingshus.

Vid protokollet:

Justeras:

Kerstin Monk, sekreterare

Eva-Karin Hamilton, ordförande

