
 

orgnr 875003-0861 

 

Protokoll TUG 190211 

 

Närvarande: Runar Adamsson, Madeleine Larsson, Lisa Hellman, Kristina Mjörndal, Arne 

Olofsson, Lars-Olof Sohlberg 

 

§1 Mötet öppnades. 

 

§2 Arne Olofsson valdes till justerare. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§4 Föregående protokoll 

Lisa tog ny kontakt med Anna Eriksson angående gratis bussar till marknaden nästa år. Anna 

svarade att det är Tomas Dahlberg som har hand om ärendet. Lisa mejlade Tomas om gratis 

bussarna, men har inte fått svar än. 

Vi pratade om olika studieförbund som vi kan ta kontakt med. 

Styrelsen godkände Lisas text om festen. Den ska nu skickas till Anita. 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§5 Ekonomi 

Vivianne var tyvärr inte närvarande, så vi fick inte någon redovisning av TUG:s ekonomi. 

Arne berättade att TUG har fått 5 000 kr från Undens Fiskevårdsområdesförening. Pengarna 

är till Vi som brinner för Unden. 

Vi behöver Viviannes ekonomiska rapporter för revisorerna. Vi beslutade att Lars-Olof 

hämtar rapporterna från Vivianne och lämnar dem till Lisa. Lisa sammanställer alla papper 

som ska till revisorerna och lämnar pärmen till Runar. Runar tar pärmen till Ralf Flytström 

och frågar honom om han ställer upp till omval som revisor. 

 

 



 

§6 Ärende 

 

a. Årsmötet 

Årsmötet äger rum den 11/3 kl. 17.30 i matsalen i skolbyggnaden.  

 

Vi har ett förslag till valberedningen: 

 

post tid förslag  svar 

kassör 2 år Vivianne Andersson 

Rolf Adamsson 

 

Kristina frågar 

henne. 

Rolf ställer upp. 

sekreterare 1 år Lisa Hellman Lisa ställer upp till 

omval. 

vice ordförande 2 år Runar Adamsson Runar ställer upp till 

omval. 

ledamot 2 år Per Hellman Per ställer upp. 

suppleanter 1 år Arne Olofsson 

Kristina Mjörndal 

Lars-Olof Sohlberg 

Anna Nylen 

Joacim Cleryd 

Arne ställer upp. 

Kristina ställer upp. 

Lars-Olof ställer 

upp. 

Kristina frågar Anna 

om hon ställer upp. 

Joacim ställer upp. 

revisor 1 år Nils-Olof Tivemyr 

Ralf Flytström 

Vivianne Andersson 

Runar frågar Ralf. 

valberedningen 1 år inget  

 

 

Vi bestämde oss att bjuda på smörgåstårta och kaffe. Vi beslutade att anlita Tiveds lanthandel. 

Lisa ordnar glutenfri smörgåstårta. Lisa beställer fikat från Tiveds lanthandel. 

 

Lisa gick igenom verksamhetsberättelsen. Det finns några texter som inte har kommit in än: 

bredband via fiber och lekparken. Lisa lägger till boulebanan. Madde har pratat med 

ekonomiska föreningen om boulebanan. De tar beslut om den på nästa styrelsemöte den 16/3. 

 

b. Kulturåret  

 

Madde och Lisa föreslog att vi satsar på ett kulturår som går från Konst-i-ring 2019 till Konst-

i-ring 2020. Vi beslutade att ha kulturåret och att TUG ordnar det. Madde och Lisa berättade 

att de och Maud Björke har träffats för att prata om kulturåret. De kommer att träffas igen om 

ett par veckor. 

 



c. Biblioteket 

Lisa föreslog att byta dagen till måndagar, eftersom vi har våra möten på måndagar. Det visar 

sig att det redan finns ett antal aktiviteter på måndagar, så vi beslutade att behålla onsdagar. 

Madde fick mejl från Tomas Dahlberg om Läns muséets utställning ”Var hör jag hemma?”, 

som handlar om anslagstavlor. Läns museum kommer till biblioteket på onsdag för att sätta 

upp utställningen. Kristina släpper in dem. Vi meddelar Anita om utställningen, lägger ut 

något på Facebook och sätter upp en affisch vid affären. 

Lisa berättade att hon inte kan bemanna biblioteket nu på onsdag. Kristina tar biblioteket för 

henne. 

 

d. Familjedagen i Åboholm 

Det blev möte den 21/1 kl. 17.30 i TUG:s lokal angående familjedagen. TUG, TIF, LRF och 

hembygdsföreningen var närvarande. Det beslutades att TUG skulle vara samordnare för 

evenemanget. Lisa och Madde berättade vad som kom fram på mötet. Det blir ett nytt möte 

den 4/3. 

 

§7 Brev och rapporter 

 

a. Förvaltningsrätten i Luleå 

TUG fick ett brev från förvaltningsrätten i Luleå angående gruvan. Madde skickar in en 

bekräftelse att TUG har fått deras brev. 

 

b. Swish 

Vi fick en del reklammaterial från Swish. 

 

§8 Hemsidan 

Lisa skickar information om årsmötet och festtexten till Anita. 

 

§9 Övrigt 

 

a. Kallelse till årsmötet 

Kallelsen till årsmötet sätts upp vid affären. Vi beslutade att lägga in en annons i Laxånytt 

också. 

 

  



§10 Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 11/03 kl. 17.30 i matsalen. 

 

 

§11 Mötet avslutades. 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

sekreterare Lisa Hellman   justerare Arne Olofsson 

 

 

_________________________________ 

ordförande Madeleine Larsson  

 

 


