Protokoll fört vid Förbundet Norrlandet.se styrelsemöte
Datum och tid: 2017-09-14, kl. 18.00
Plats: Utvalnäs församlingshus
Närvarande: Eva-Karin (Caisa) Hamilton, Kerstin Monk, Ann-Sofie Hansson, 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
Bidrag från kommunen på 15 000 kronor har kommit in. Betalning till Argo och Böna
Hembygdsförening för hyra med 1000 kr per förening har betalats. Vi har redan tidigare
beslutat att betala föreningarna 500 kr i hyra för varje styrelsemöte. Ann-Sofie bevakar detta
och betalar ut löpande. För närvarande finns 28 939 kronor på vårt konto. När
årsmötesprotokollet justerats av Karin Hedberg kommer Anders att göra förnyad ansökan hos
kommunen om bidrag.
4. Kustvägen, informationsmöte
Anders redogjorde för alla kontaktförsök sedan april, med projektledaren Camilla Lincoln,
beträffande vårt önskemål om informationsmöte angående ”Kustvägen” dvs
strandpromenaden. Efter att till slut ha skickat kopia på mejl till förvaltningschef och
ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden har vi fått till stånd ett möte, måndagen den 18
september i Böna hembygdsgård. Då kommer Eva Jackson, förvaltningschef, Jan Karlgren,
chef mark och exploatering på Samhällsbyggnad och informerar hur man har hittills har tänkt
genomförandet samt hur man tänker framöver.
5. Träffpunkter, planering
Harkskärsföreningen och Böna hembygdsförening genomförde i våras två Träffpunkter på
Böna kafé. Argo och Lindenge Trygghetsboende planerar att genomföra två träffpunkter under
hösten. Ann-Sofie tar kontakt med Linda Seitola Gunnarsson för vidare kontakt med Böna
kafé om lämplig tidpunkt.
6. Grannsamverkan, Facebook-grupp mm
Ann-Sofie kontaktar Bengt Froste och hör om han vill komma på nästa möte och berätta om
läget vad gäller Grannsamverkan. I övrigt ingen ny information eftersom Karin eller Linda
inte är närvarande.
7. Hemsidan
Linda har fortsatt ansvar för hemsidan.
8. Hänt sedan sist och kommande aktiviteter från föreningarna
Argo: Föreningen firar sitt 40 års jubileum lördagen den 23 september för springlopp för
barn, brännboll, städ dag, korvservering. På kvällen knytis i Församlingshemmet där alla tar
med egen mat och dryck. Till hösten planeras visning av film. Midsommarfirandet kunde
genomföras och den ekonomiska behållningen blev ungefär som tidigare år.
Harkskärsföreningen: Harkskärsdagen ställdes in i år och ersattes med en Allsångsträff på
badplatsen med picknick. Föreningen har mycket historiskt material som Monica Nordin
forskat fram. Nästa möte blir ett arbetsmöte för att komma igång med en bok eller häfte om
Harkskärs historia.
Böna hembygdsförening: Ingen närvarande från föreningen.
Lindenge stödförening/LindEnge kooperativa hyresrättsförening: Inget har hänt sedan
mars. Föreningen väntar på ny värdering för att sedan avgöra om det går att förverkliga

Trygghetsboendet, som många nu väntat på i många år. Anders Blomgren vid
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska återkomma med den nya värderingen.
Utvecklingsgruppen. Ulf Qvarnström har flyttat och lämnat gruppen. Inget har hänt
beträffande våra planer på en välkomstskylt längs vägen.
9. Mats Edström har väckt frågan om föreningarna gemensamt kan agera för att få tillstånd en
planändring där de prickade områdena på tomterna tas bort. Vi tar med oss frågan.
10. Tid beslutas efter informationsmötet måndagen den 18 september i Böna hembygdsgård.
Se bifogade bilagor om Kustvägen och Resultat- och balansrapport.

Vid protokollet:

Kerstin Monk, sekreterare

Justeras:

Eva-Karin Hamilton, ordförande

