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1. Kassörsfrågan är ännu olöst. Robert E tog på sig att tillfråga Jörgen Johansson som är ekonom och revisor
om han vill stäölla upp för Byaföreningen. Tills vidare sköter Marianne bokföringen. Åke har teckningsrätt för
uttag från kontot på Nordea.
2. Städdag på Texta
Enligt Robert E behövs ingen regelrätt städning. Det ser rätt bra ut menade han. Istället bör det röjas kring
stranden inåt viken. Robert kallar till arbetskväll vid lämplig tidpunkt
3. Beslöts att upprätta en bevakningslista för de kommunala bidrag som vi årligen skall söka.
Sofie tog på sig att upprätta listan med stöd av avgående kassören. Kontakt med kommunen och Skellefteå fritid
ska också tas för att säkra att vi inte missar ev nya bidrag som vi är berättigade till.
4.Majstämman med byaman hade bevistats av Åke. Kräftfiske skall genomföras under två dagar och
Byaföreningen sköter försäljningen av kräftfiskekorten. Vi erhåller 20% ersättning vilket innebär 40 kr/kort.
Författarbyutställningen erhöll ett bidrag på 2500 kr för deltagandet i årets vårmässa i Skellefteå.
Båtplatser med brygga vid badplatsen Texta skall utredas. En kommitté med Janne Gustafsson och Johan Strid
från byaman och Robert Granberg och Åke Stenlund från byaföreningen har bildats. Förslag tas fram under detta
år och ev igångsättnuing sker nästa sommar.
5. Pubarrangemanget den 9 maj gick med ca 700 kr i förlust. Ny festkommitté är föreslagen och personerna är
vidtalade. Camilla Anthony, Åsa Eklund, Camilla Wikström och Maria Åström. Åke kollar upp att tjejerna är
beredda att ställa upp med början i höst.
6. Byaplanen. Åke redovisade förslaget. Planen tar upp fyra projekt: Författarutsällningen- Båtplatser vid Texta
- Renovering och utveckling av Folkets Hus - Fortsatt motions-och friskvårdssatsning. Beslöts att skicka in
planen till kommunen via Skellefteå Byautvecklingsråd för att sedan erhålla Byapengen på 4.000 kr.
7. Fikaförsäljning 31 maj. Blomsterbönorna arrangerar Växt-och plantloppis vid Folkan och Byaföreningen
svarar för fikaförsäljningen.
8. Gruslass till entréplanen vid Folkan beställs av Åke.
9. Motionsvinnarna i den andra dragningsomgången lottades fram. Fortsatt fin aktivitet ute vid tre tre lådorna.
Vinnarna läggs ut på nätet och anslås på byns anslagstavlor. Åke fixar detta.
10. Yoga till hösten. Sofie har kollat med Anna Öhman som ställler upp som ledare igen, dock med en höjning
till 300 kr per omgång. Beslutades att acceptera villkoren och köra 10+1 omgång med start i höst. Den gångna
vinterns Yoga verksamhet har samlad ca 15 deltagare.

9. Nästa Möte. Åke kallar till första höstmötet, troligen i slutet av augusti.
Noterat av:
Åke Stenlund i ord sekr frånvaro.

