Nilivaara
2017-02-24 kl. 19.00
ÅRSMÖTE
§1

Mötet öppnades. Dagordningen godkändes.

§2

Frågan om mötet blivit behörigen kallat besvarades med ja.

§3

Till mötesordförande valdes Oskar Enback

§4

Till mötessekreterare valdes Kerstin Nilsson Ranta Ämtér

§5

Till att justera dagens protokoll utsågs Sally Keinström samt Mona Enback.

§6

Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades med godkännande till
handlingarna.

§7

Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

§8

Årsmötet beviljade styrelsen och kassören ansvarsfrihet.

§9

Årsavgiften för 2018 beslutades till:
Familjekort 100 kr (med ungdomar upp till 18 år inräknat).
Enkelt kort 50kr.

§10

VAL AV STYRELSE SAMT ÖVRIGA LEDAMÖTER
Valberedningens förslag på styrelse för 2017
Ordförande:
V.ordf.
Sekreterare:
Kassör:

Oskar Enback Junkka
Johan Nilsson Ranta
Kerstin Nilsson Ranta Ämtér
Anneli Nilsson

Övriga styrelseledamöter:
Sally Keinström, Inger Nilsson, Jens Sundgren, Kjell Nilsson Ranta samt
Linnéa Nilsson
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag på styrelse och övriga
ledamöter.
§11

VAL AV FIRMATECKNARE
Till firmatecknare valdes ordförande Oskar Enback Junkka, samt kassör Anneli
Nilsson, att teckna föreningen var för sig.

§12

VAL AV REVISORER OCH VALBEREDNING
Årsmötet beslutade omval av revisorerna, Kjell Engman samt Olle Josefsson.
Årsmötet beslutade omval av valberedningen, Kjell Nilsson Ranta och Mona
Enback.

§13

ÖVRIGA FRÅGOR
• Track4labs ett nytt GPS system som visar skoterspår och skidspår har börjat
användas. Oskar går igenom appen. Vi kan lägga in info via mobiltelefon
men ska försöka få en egen inloggning vilket underlättar att få ut
informationen.
•

1 feb. hölls ett möte i Mettä Dokkas angående en ny Landsbygdsstrategi.
Den är ute på remiss och remissvar ska vara inne senast 27 mars.

•

Drivmedelsgruppen som jobbar med bensinmacksfrågan har projekterat upp
geografiska områden som kan tänkas nyttja en Bensinmack här i Nilivaara.
Man har samlat in olika dokument från myndigheter. Oskar och Stefan har
varit i kontakt med bl.a. Skoogs bränsle och börjat kolla upp olika typer av
anläggningar. Inom kort ska drivmedelsgruppen kalla till ett möte.

•

Mötet beslutar att köpa in en spårsläde som kostar ca 6000 kr. Oskar och
Anneli ordnar beställningen.

•

Inventering av skyltar är gjord. Uppskattningsvis skulle de ca 160 skyltarna
som behövs kosta 16kr + moms/skylt ca 3200 kr. Beslut tas av styrelsen vid
nästa möte.

•

Gymmet: Förslag kom på att göra en egen sektion med egen ekonomi under
NFFF, till den behövs sektionsansvariga.
*Mötet beslutar att det ska köpas in pappershållare.
*Skylta upp ordningsregler i gym lokalen.
* En insats att skotta taket behövs, lägga ut på NFFF´s sida när det blir
aktuellt.

§14

•

Skid- och skoteraktivitet till Pulmukkajärvi under våren, datum bestäms
senare.

•

Majbrasan i år samma klockslag som förra året, 18.00, ljusare för att ha
tipspromenad m.m. Byastädning i slutet på maj, när väggrenarna torkat upp
bestämmer vi datum.

•

Rivning av hockeyrinken preliminärt datum 10-11 juni.

•

Ansöka om ferieungdomar 1:a perioden. Målning, krattning, städning m.m.
Sista ansökningsdag 15/3. Kerstin o Anneli fyller i ansökan.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

