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Februari 2008

från
Rökåbygdens Byaförening
Ett nytt år

Vi ha redan hunnit till slutet av februari. Dagarna har blivit längre och och vissa dagar
känns det att våren är på väg även om snömassorna omger oss.
Mycket händer inom byaföreningen!
I det här nyhetsbrevet vill vi informara om
dels det som hänt under senaste tiden och
dels vad som är på gång framöver.

Kallelse till årsmöte

Tisdag den 11 mars kl. 18.00
hälsas alla bybor
välkomna till vårt årsmöte.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe!
Dagordningen finns på nästa sida!

Medlemsavgiften för 2008
Enskild medlem över 18 år, 100 kr,
Familj med barn under 18 år, 200 kr.
Inbetalningskort medföljer!

Alla boende inom Rökåbygdens byaförenings område kallas till

Årsmöte
Tisdag den 11 mars kl. 18.00 i skolan
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Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
rösträknare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelsen
Fastställande av dagordningen
Verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
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.
Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar som
inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
Övriga frågor
Mötet avslutas

Byaföreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta!
Välkomna!

Motioner till årsmötet

Senast den 1 mars ska motioner ha inkommit
till styrelen för att hinna beredas
före årsmötet.

Aktuellt om byalokalen
Studiecirklar
Stora insatser har under hösten och vintern gjorts i byalokalen.
Flera studiecirklar har genomförts i syfte att göra förbättringar i lokalen. Det är framför allt i matsalen som insatserna har gjorts.
Scenen
Redan förra vintern gjordes ett scengolv. Nu har arbetet fortsatt och
hela scenen har fått en rejäl ansiktslyftning. Väggen har målats och
tapetserats och en mur byggts. Blindfönstren i lokalen har också målats och tapetserats på samma sätt som framme vid scenen. Diverse
skador i målningen i övrigt har också reparerats.
Ljudet
En helt ny ljudanläggning med mixerbord har köpts in och installerats.
Vi har nu ett förnämligt ljud.
Ventilationen
Tidigare har det varit svårt att få bra ventilation i matsalen. Vid undersökning visade det sig att motorn till ventilationen var trasig. Denna har
nu ersatts och ventilationen blev nu en helt annan - mycket bättre.
Både ljudet och ventilationen fungerade mycket bra vid spelstämman,
vilket gladde både besökare och musiker.
Ljuset
Ljuset i matsalen kommer att ses över och anpassas för den verksamhet som ska bedrivas. De strålkastare som finns här är inte ändamålsenliga i alla sammanhang.
Gardiner
Både biblioteket och matsalen har fräschats upp med nya gardiner.
Köket
Till köket har en hel del ny utrustning köpts in.
Teater
Vår egen byateater har startat repetitionerna för en ny föreställning
som kommer att ha premiär till hösten. Det kommer att bli en pjäs med
ett mycket aktuellt och samhällsnära tema.

På gång
Berättarafton
Söndag 30 mars kl. 16.00
Skedpalt och fläsk
Valborgsfirande
Onsdag 30 april
Vårloppis och fyndmarknad
Lördag 31 maj kl.10.00 – 15.00

Referat från Spelmansstämman
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Årets spelmansstämma blev ännu en succé.
Antalet musiker var betydligt större än
Ersättare
Eva Hedström
förra året. Den mest långväga musikern
kom ända från Kramfors - en skicklig
Ansvarig utgivare
munspelare. Många av de musiker som be- Styrelsen för Rökåbygdens byaförening
sökte stämman är mycket skickliga musikRedaktör
utövare. Förutom vid konserterna kunde
Inga-Britt
Hultmar
man under dagen lyssna till ”buskspel” med
tel. 0953-400 46
olika konstellationer av musiker, i sex olika
lokaler. Här spelade man i sina egna grupper likaväl som i nya som bildades hela
Byaföreningens bankgiro
tiden. I kyrksalen spelades och sjöngs
5878-8324
läsarsånger.
Antalet besökare är svår att riktigt uppHemsida
skatta men ca 300 personer var det nog.
http://www.rokabygden.org
Bara antalet middagsgäster var mellan 150
och 160 personer. Glädjen hos de närvarande var inte svår att ta miste på.
Musikkaféet
Alla Hjärtansdag firades med musikkafé
där vi hade besök av delar av Lycksele
spelmanslag. Drygt 40 personer hade nöjet
att lyssna till deras trevliga framförande.

