Nyhetsbrev
från
Rökåbygdens Byaförening

Mars 2006

Hä ska du vetta å hä väijt du!

Så var det dags för årets första nyhetsbrev, Den här gången
blir det lite mer information än vanligt. Dels är det dags för
byaföreningens årsmöte och dels ska vi fatta beslut om
köp av skolfastigheten.
Som ni minns beslutades på stormötet i maj 2005 att kalla
till ett separat möte för information och röstning angående
köp av skolfastigheten. Eftersom förhandlingarna med Malå
kommun har dragit ut på tiden har styrelsen beslutat att
lägga samman detta möte med årsmötet.
Det är extra viktigt med en mangrann uppslutning eftersom det är enda tillfället att göra sin röst hörd i frågan om
förvärvandet av fastigheten.

Byaföreningens årsmöte,
måndagen den 27 mars
kl.18.30.
•
•

•
•
•
•
•

Årsmötet öppnas
Köpeavtal gällande skolfastigheten, information. Se även bifogat material!
Lars-Olof Eriksson, medverkar
Röstning
Fika
Årsmötesförhandlingarna fortsätter
Utfall av röstning
Mötet avslutas

Alla boende inom Rökåbygdens byaförenings område

Kallas till Årsmöte
Måndag den 27 mars kl. 18.30 i skolan
Ärendelista
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Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare/
rösträknare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelsen
Fastställande av dagordningen
Köp av skolfastigheten, information och röstning. Se sid. 3-5!
Verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse, se sid. 6!
Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller
förlust skall disponeras
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Redovisning av verksamhetsplan och budget
Beslut om ersättningar och arvoden
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Val av revisorer och ersättare
Val av valberedning
Val av ombud till andra årsstämmor
Beslut om eventuella regler för medlemsavgift samt fastställande
av denna. Se styrelsens förslag på sidan 5!
Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar som
inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
Övriga frågor
Resultat av omröstning
Mötet avslutas

Byaföreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta!
Välkomna!
Motioner till årsmötet

Senast den 17 mars ska motioner ha inkommit
till styrelen för att hinna beredas
före årsmötet.

Röstning
♦

Röstberättigad är alla boende inom Rökåbygdens byaförenings område och
som fyllt 15 år.

♦

Röstning ska ske genom sluten omröstning, enligt beslut vid stormötet i maj
2005.

♦

Du som är förhindrad att närvara vid årsmötet, men ändå vill rösta i frågan
om köp av skolfastigheten, kan kontakta Rolf Örnberg eller Inga-Britt
Hultmar så får du hjälp att rösta.

Syfte - bakgrund till varför byaföreningen vill köpa
skolhusfastigheten
Syfte finns i stadgarna antaga av årsmötet 2005.
§ 2 Ändamål
Rökåbygdens byaförening som är en ideell förening, politiskt och
religiöst obunden, har till uppgift att anskaffa och för framtiden
driva en byalokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras
till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar
samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och
som verkar i enlighet med rikets lagar.
Föreningen ska dessutom verka för bygdens gemenskap och
överlevnad, för utveckling av kulturlivet samt för samarbete med
närliggande bya- och intresseföreningar.
Bakgrund
Skolhuset är ledigt till försäljning p.g.a. skolnedläggning.
Brännebo - som tidigare utgjort samlingslokal för bygdens föreningsliv
har stängts p.g.a. miljöskäl.
Redan i dagsläget används skolbyggnaden som samlingslokal för
bygdens olika föreningar och aktiviteter.
Malå kommun har antagit byaföreningens anbud á 10 kr inkl. borrning
för bergvärme.

Konsekvensbeskrivning
Vad händer om vi säger NEJ till ett köp av skolfastigheten?
♦
Byaföreningen står helt utan byalokal.
♦
Ingen annan lokal finns att hyra.
♦
Föreningslivet i övrigt förlorar mötesplatsen.
♦
Möjlighet till kursverksamhet av olika slag försvinner.
♦
Inga kulturaktiviteter kommer att kunna anordnas i byn.
♦
Inga andra arrangemang som kräver tillgång till en lokal kan
genomföras.
♦
Ingen gudstjänstlokal kommer att finnas tillgänglig - även Filadelfia
har stängt sin lokal.
♦
Huset kan bli stående tomt och förfaller om ingen har ansvar för
dess drift och skötsel.
♦
Vem som helst utifrån kan köpa skolfastigheten och byaföreningen
förlorar därmed inflytande över vad som händer med fastigheten.
Vad händer om vi säger JA till ett köp av skolfastigheten?
♦
En egen byalokal ger nya och stora möjligheter till utveckling.
♦
Byalokalen kan fungera som nav för verksamheten i bygden.
♦
Lokaler kan hyras ut till mindre företag som vill etablera sig i
bygden.
♦
Andra föreningar/företag/enskilda kan hyra lokaler för olika
aktiviteter.
♦
Filadelfia hyr ett klassrum till en fast årskostnad.
♦
Lokaler för kursverksamhet finns att tillgå.
♦
Kulturaktiviteter av olika slag kan anordnas: musik, teater, loppis,
marknader mm.
♦
Fler engagerade personer behövs för att arbetsbelastningen inte
ska bli för hög för några.
♦
Byaföreningen bestämmer själv över vem eller vilka som får hyra
lokalerna.
♦
Brännebo kan restaureras och byggas om för diverse olika ändamål.
♦
Konkurrera med billiga lokaler och med tillgång till bredband.

Förslag till driftsbudget
Utgifter
Bankkostnader
VA
El
Försäkring
Snöröjning
Övriga kost
Summa

500,00
6 000,00
35 000,00
3 000,00
1 500,00
4 000,00
50 000,00

Inkomster
Medlemsavgifter
5 000,00
Kommunalt aktivitetsstöd
5 000,00
Hyresgäster fast och tillfälliga 25 000,00
Ink. från t.ex. fester, loppis
10 000,00
Summa
50 000,00

Styrelsens förslag till medlemsavgifter
för 2007
Enskild medlem 100 kr
Familj
200 kr
Som familjemedlem räknas hemmavarande barn
under 18 år eller barn som fortfarande går i
gymnasiet. För övriga erläggs full medlemsavgift
från 18 års ålder.
Övriga handllingar till årsmötet fås i samband med mötet.

Medlemsavgift för 2006
Styrelsen har beslutat att medlemsavgiften ska vara oförändrad, samt att de
regler som föreslås för 2007 även ska gälla 2006.
Ju fler som går in som medlemmar ju starkare blir föreningen.
Betala in avgiften med medföljande blankett.

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram

Styrelsen för Rökåbygdens byaförening har antagit
ett handlingsprogram mot alkohol och droger. Vi vill
arbeta för att motverka missbruk av droger och
langning samt föra en öppen dialog kring farorna med
missbruk. Programmet i sin helhet finns att få vid
årsmötet.

Kulturrapporter
Spelmansstämman, som anordnades till minne av Ingemar Boman, blev
ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang. Till konserten strömmade inte mindre än 200 personer in. Dessutom kom människor och
gick under dagen, så uppskattningsvis besökte ca 230 - 250 personer
stämman. Enbart musikerna utgjorde ett 40-tal personer och kom från
Arvidsjaur, Storuman, Sorsele, Lycksele, Skellefteå, Burträsk, Norsjö,
Malå m.fl. orter. Rökås egen nybildade dragspelsgrupp gjorde sitt
premiärframträdande.
Idén med en spelstämma mitt i vintern uppskattades mycket av spelmännen, eftersom det är en period när inget händer på den fronten.
De uttalade en stark önskan om att få återkomma nästa år också, i
januari.
Gåvan,Västerbottensteaterns föreställning, i februari, drog också
fullt hus. Endast två tomma stolar fanns och teaterbesökarna fick ta
del av en intressant pjäs med många olika bottnar. Här fanns allt från
familjerelationer, tragedin med ett barns död, psykoterapi och övernaturliga företeelser. En pjäs som var både rolig, tragisk och tankeväckande.
Musikkafé med bröderna Uno och Halvar Larsson, 1 mars, samlade
nästan 40 personer. Det blev en glad kväll med mycket dragspelsmusik.
Båda hanterade även durspelet mycket skickligt och Halvar framförde
ett par egna kompositioner bl.a. Kokträskpolska.
Kolla byaföreningens hemsida, http://www.rokabygden.org där finns
både mer info och bilder.

Blixtrevision i Eninge
Glöm inte beställa biljetter till Panikteaterns nya föreställning nu på onsdag,
15/3! Teater inkl. middag 180 kr.
Ring Karin Bjuhr, 400 10.

Viktig information från skoterklubben
SKÄRPNING SKOTERFÖRARE!
Vi i Rökåbygdens Skoterklubb har fått in stora
klagomål på buskörning i samhället och över att inte
skoterlederna följs. Skoterklubben uppmanar alla att
hjälpas åt att hålla sig till trafikens regler och
markägarnas önskemål. Följs inte dessa lagar och
regler kommer Rökåbygdens Skoterklubb att
polisanmäla alla buskörningar som sker.
Mvh Rökåbygdens Skoterklubb

Byaföreningens
styrelse:
Ordförande:
Rolf Örnberg
Viceordförand:
Lennart Åslund
Kassör:
Eva Hedström
Sekreterasre:
Inga-BrittHultmar
Ledamot:
ChristerEnberg
Ledamot:
JonnyBjuhr

Glädje och sorg

Rodhe Green, nyinflyttad i Rökå, hälsas hjärtligt
välkommen. Rodhe är ny pingstpastor i Malå och hyr

för närvarande f.d. Gustav Örnbergs hus. Hoppas du ska
finna dig väl tillrätta här i Rökå och känna dig välkommen in i byagemenskapen.

Det är med sorg vi konstaterar att ännu några av
våra bybor har avlidit, Arne Lundmark, 77 år och
Karl Holmqvist 88 år.

Fler kultur- och byaaktiviteter på gång
April
Sö 2

16.00

Sö 30 16.00
Maj
Sö 27

Berättarafton med Mandor
Näslund
Servering: Skedpalt med fläsk
Valborgsmässofirande
Middag - byaföreningen bjuder

10.00 - 15.00 Storloppis

September
Lö 2
10.00 - 15.00 Våga-mässan

Ledamot:
KristinaKareinen
Ersättare:
Stellan Lundmark
Ersättare:
Lars-Göran Hultmar
Ersättare:
Ulf Wikman
Ansvarigutgivare:
Styrelsenför
Rökåbygdens byaförening
Redaktör
Inga-BrittHultmar
tel. 0953-400 46
ibh@telia.com

Byaförenningens
bankgiro
5878-8324
Hemsida
http://www.rokabygden.org

