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 §1 Mötets öppnande 
      Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 §2 Godkännande av dagordningen 
                  Beslut: Dagordningen fastställdes och godkändes. 

 
§3 Föregående protokoll 
     De två föregående protokollen diskuterades och gicks igenom därefter lades de  
     till  handlingarna. 
     Punkter som återstod att ta itu med var: 

     1. Sladdning av grusplanen – Roland fixar det innan tjälen 
     2. Återvinning av järnskrot – Ulf har kollat upp och vi ska ha en insamling till våren. 
     3. Ulf har gjort en lathund för Singstar, den finns innanför dörren i teknikskåpet. 
      
Beslut: att jobba vidare med det som återstod att göra enl. ovanstående  

            att lägga protokollen till handlingarna                    
 

§4 Lås och larm m.m. 
     Eftersom vi fortfarande inte känner oss säkra att besluta om vilket lås och larm alternativ 

vi ska ha till Djäknegården funderar vi vidare i larmfrågan medan Klas kollar priser och 
begär offerter på lås och larm. 
 

Beslut: Vi satsar på att byta lås på ytterdörren i första skedet. 
 
§5 Fredagskvällar 
    Ulf informerade om att en ny grupp Magnus Wolf-Watz, Carina Bäckman, Annika      
    Isaksson och Ulf Lundmark med Caroline Sandström som ungdomsledare. Avgiften är           
    80kr/år. Det är varannan fredag som tidigare. En förälder från klass 4 hjälper till vid varje  
    tillfälle. 
 
§6 Bidrag 
     Utvecklingsgruppen hjälper Brånets samfällighetsförening att söka bidrag till    
     Jordbruksverket. Diff söker för underhåll till elljusspåret hos Umeå Fritid. 

 
§7 Elljusspår 
     Klas kollade med Umeva om stolpen som var förstörd och fick besked att arbetet är på    
     gång i oktober för att åtgärda skadan.  
     Förutom det behöver belysningen renoveras runtom i spåret, åtgärda staglinor och kolla  
     belysning. Roland erbjuder att låna ut sin korg för att arbetet ska kunna utföras.  
 
     Beslut: Klas samordnar arbetet och värvar medarbetare i byn.  

 
 

§8 Utbildning för hemsida 
     Det finns önskemål i styrelsen att lära sig mer om hur vi ska sköta hemsidan. 
 
Beslut: Klas kollar med Db-net och flikansvariga i Diff om hur vi lägger upp utbildningen 
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§9 Renovering toaletter 
     Diff har fått beviljat ett bidrag för de nya toaletterna men det täcker inte de beräknade  
     kostnaderna. För att hålla nere omkostnaderna kanske vår vaktmästare kan delta i   
     rivningsarbetet  
      
Beslut: Roland kollar med vår vaktmästare om han kan hjälpa till med rivningen  

            Vi kollar med Umeå kommun om det finns möjlighet  

            att låna en barack med toalett under byggnationerna.  

            Roland tar kontakt med Umeå Fritid och kollar om det finns  

            andra möjligheter till bidrag för att komma igång med bygget. 

 

§10 Arbetsmöte 
       Vi ska rusta upp det stora rummet i Djäknegården samt en del annat underhåll. 
        
Beslut: Vi bjuder in alla medlemmar att delta i uppfräschningen invändigt i Djäknegården  

             Lö 25/10  kl.9.00 riva, måla, tapetsera, putsa fönster, blommor, göra fika, bära undan               

             grejor, hantlanga, gräva ur sandlådan m.m. 

 
§11 Betalning projektor 
        
Beslut: Kassörerna i Db-net och Diff får samråda hur frågan löses mest praktiskt. 
 

 §12 Övriga Frågor 
       Medlemsavgiften är 50kr/pers eller 150kr/familj, men inbetalningskorten har inte kommit   
       ut till medlemmarna för 2008 ännu. 
        
       Byamännen i Djäkneböle har fått avslag, från Vägverket och Polismyndigheten, 
       på ansökan om nedsatt hastighet genom byn. Styrelsen funderar vidare och tar upp frågan   
       på nästa styrelsemöte. 
       
      Möjlighet till plogning på Damm-vägen skall kollas upp. Anledningen är att barnen ska   
      kunna färdas där även under vintern. Stefan kollar upp det. 
 
      Vi ska lägga in aktuella priser om uthyrning av Djäknegården på Diffs hemsida. 
      Det ska också finnas en beskrivning angående städningen vid uthyrning och en s.k.    
      lathund om hur man hyr, vad som ingår i uthyrningen. Vem gör det? 
 
 

 §13 Nästa Möte 
 

Beslut: Nästa styrelsemöte blir sö 19/10 kl. 18-19 och ska bara behandla en fråga;  

            aktivitetsdagen på Djäknegården lö 25/10 

 

 
 §14 Mötets Avslutande     

       Ordförande tackade deltagarna och mötet avslutades. 
 
 
Vid tangentbordet   Justeras 
 
 
Siv Forssén    Stefan Rudolfsson ordförande 
 


