FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012
Förvaltningsberättelsen avser verksamhetsåret 2012
Föreningens styrelse
Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Roland Lundqvist, Springliden (ordf)
Fredrik Lundmark, Mörttjärn (kassör)
Lars Lundqvist, Springliden
Göran Almberg, Mörttjärn
Stellan Larsson, Lainejaur
Anneli Bergström, Lainejaur

Suppleanter

Jan Lundmark, Lainejaur
Bo Lundqvist, Springliden
Ulf Lundmark, Mörttjärn
Verksamhet

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 3 styrelsemöten.

Invigning av vindkraftsparkerna

Skellefteå Kraft anordnade invigning och visning av vindkraftsparkerna
Jokkmokksliden och Storliden 25/4 för särskilt inbjudna och 28/4 för
allmänheten. Byaföreningarna i Mörttjärn, Springliden och Lainejaur
medverkade vid båda tillfällena genom att ordna och servera fika uppe
på Storliden.

Studiebesök och information om vindkraftsparkerna

Föreningens medlemmar har under året arrangerat studiebesök och
information om vindkraft för följande grupper:
·

2012-02-02 Studie- och yrkesvägledare i Västerbotten (ca 30
personer)

·

2012-03-08 SFI Norsjö (ca 40 personer)

·

2012-04-24 Miljö- och bygghandläggare (22 personer)

·

2012-06-16 Skellefteå Kraft Veteraner (73 personer)

·

2012-06-18 Malå kommunfullmäktige (endast information, ca 35
personer)

Postadress
VindByar ek. förening
Att: Roland Lundqvist
Springliden 11
930 70 MALÅ

Orgnr
769620-1768

Bankgiro
431-9265

Tel
0953-50022, 070-3411344 (ordf)
0953-51015, 070-6833208 (kassör)

·

2012-06-20 Överkalix kommun (12 personer)

·

2012-08-05 Centern Lövånger (ca 30 personer)

Roland Lundqvist har informerat om och guidat vid studiebesök i
vindkraftsparkerna, och byaföreningarna har ordnat fika/lunch och
lokal.
Information om Vindbyar ek förening och vindkraftsparkerna
Jokkmokksliden och Storliden har även getts till Länsbygderådet i
Västerbotten vid deras styrelsemöte i Kusfors 2012-11-14.

Utvecklingssatsningar

VindByar ek förening har under 2012 bidragit till utvecklingen i
Springliden, Mörttjärn och Lainejaur genom att:
·

hyra byastugorna för utvecklingsmöten

·

köpa ny och modern badbrygga till badplatsen på
Lainejaurudden

·

installera jordvärme och golvvärme i byastugan i Springliden

·

ta delar av kostnaden för att förlänga elljusspåret i Springliden

·

anlägga grillplats intill byastugan i Springliden

Stora satsningar har alltså gjorts på Springliden under 2012.
Under 2013 ska enligt planerna satsningar i Mörttjärn och Lainejaur
prioriteras!
Ekonomisk rapport
Under 2012 har bygdemedel för första gången betalats ut till Vindbyar
ek förening enligt det avtal som tecknats mellan Skellefteå Kraft och
Vindbyar ekonomisk förening. Detta har möjliggjort ovan beskrivna
utvecklingsinsatser.
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