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KIIF:s styrelse för  2011 består av: 

 
Ordförande: Robert Edskär  
 

Sekreterare: Lars Högstomm 
 

Kassör:  Iris Berg 
 

Ledamöter:  Roland Berg 

  Markus Brander 

  Simon Mattsson 

  Kerstin Svedin 
 

Suppleanter: Niklas Erikssson  

  Jörgen Mattsson 

------------------------------------------- 

 

Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse  

finner du på mittuppslaget. 
___________________ 

 

Påminnelse..  
till De som glömt att betala medlemsavgiften för 2011. 

Betalning sker till Postgiro nr: 649610-3 

 
Familjemedlemskap (med barn upp t.o.m 15 år): 100 kr 

Ensamstående med ett barn upp t.o.m 15 år: 50 kr 
Enskilt medlemskap: 50 kr 

 

Märk betalningen med ert namn och tel. nummer. 
Vid frågor: Ring Iris 137 80 

 

         
  



Födda 

 

        

          

            Stort Grattis till.. 
 

 

 ..Cissi och Johan som fått en liten gosse. 

           .. Eva och André som fått en liten tös. 

                 .. Rebecca och Eli som fått en liten tös. 
 

_____________________ 
 

Medlemsmiddag med Fiske 

 

Boka in den 20 Augusti för medlemsdag med fiske 

och middag på Kattisavans Camping. 

 

Fisket startar klockan 14:00 

 

Middag 129:- / person. KIIF bjuder på fisket 

 

Anmäl senast den 12 Augusti till 

Ingela A, 073-061 11 89 

 

 

 

 
 

  



 

        KIIF säljer kläder från 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid intresse kontakta  

 

Robert E; 140 50  eller Monica Å; 132 83 
______________________________________________ 

 

     Den dagen kommer, då vintern frågar: 

    Vad har Du gjort hela sommaren? 

 

 

Sommartider.. 

  

Passa på att använda KIIF:s fina buor nu i sommar.  

Du hittar dem på Hedviks badstrand,   

på andra sidan  Rusträsket (vid stranden)  

och Oppa berget, efter elljusspåret. 

 

 
 



Bokbussen kommer till Dig! 

 

Bokbussen besöker byn två ggr till innan semestern, 

18 maj och 15 juni. 

 

Passa på att låna hem sommarlitteratur. 

 

Hållplatser och tider: 

 

Kattisavan 1  Campingen 13.15 

Kattisavan II  Mattsson 17.20 

Kattisavan III  Söderlund 17.30 

Kattisavan IV  Königsson 17.40 

Hedvik I   Axelsson 17.50 

Hedvik II  Svedin 18.00 

 

I bokbussen har vi plats för ca 1.500 böcker.  

Vi har alla slags böcker för både barn och vuxna. 

Förutom böcker, kassettböcker och cd-böcker har vi 

också ett antal tidskrifter för hemlån. 

 

 

 

 

 

 

Vi hälsar Nya och Gamla låntagare 

Varmt Välkomna! 

  



Årsmötesprotokoll 2011-03-22     Kattisavans Idrotts- och Intresseförening 

Närvarande: 19 st 

 

1. Ordförande öppnade mötet 

2. Mötets utlysning godkändes 

3. Dagordningen fastställdes och godkändes 

4. Till presidium av mötet valdes  

- som ordförande: Anders Sandberg  

- som sekreterare: Malin Willander  

5. Till protokolljusterare valdes Lena Axelsson samt Lene-Maj Willander 

6. Genomgång av årsmötesprotokollet för 2009 

7. Verksamhetsberättelsen för 2010 föredrogs 

8. Föredragning av kassa och revisionsberättelse 

I Kassan: 15 758 kr 

KF: 65 716:96 kr 

Nordea: 3 820:71 kr 

På postgirot: 50 729:97 kr 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

10. Fastställande av medlemsavgift. (samma som föregående år) 

- Familjekort med barn upp t.o.m. 15 år, 100 kr 

- Ensamstående med barn upp t.o.m 15 år, 50 kr 

- Enskilt kort fr.o.m 16 år, 50 kr 

11.  Till ordförande för år 2011 valdes Robert Edskär 

12.  Till sekreterare för åren 2011-2012 valdes Lars Högstomm 

13. Till ordinarie ledamöter för åren 2011 – 2012 valdes Kerstin Svedin samt Simon 

Mattsson 

14. Till styrelsesuppleanter för år 2011 valdes Niklas Eriksson samt Jörgen  Mattsson 

15. Till revisorer för år 2011 valdes 

- som ordinarie: Karl-Gunnar Lidberg samt Susanne Mattsson 

- som suppleant: Per Willander  

       16. Till valberedningen för år 2011 valdes  

- som ordinarie: Rickard Mattsson samt Arne Berg, varav sammankallande 

Rickard Mattsson 

- som suppleant: Margareta Berg 

       17. Till firmatecknare för år 2011 valdes Robert Edskär samt Iris Berg  

       18. Inga motioner eller andra förslag hade inkommit 

       19. Övriga frågor: 

-  Information om den kommande Kattisavandressen.  Adidas vindoverall, röd och svart. 

Pris per dress. 

Vuxen:    529 kr 

Barn:       479 kr 

I priset ingår tryck med KIIF:s logga. Detta sponsrar föreningen med.  

KIIF:s logga + eget namn: 50 kr 

- Styrelsen fick i uppdrag att prata med kommunen angående möjligheten till hundlatriner i 

Kattisavan by. 

- Påminnelse om mötet ang. affärens överlevnad, onsdagen den 30:e Mars 18:30 i kåtan. 

- Ett Stort Tack till de som fixar kommunens slätaste skoterleder och fina skidspår.  

- Ett Tack till styrelsemedlemmarna som verkat i styrelsen under ett antal år. (och som nu 

avgår) 

- Påminnelse till styrelsen ang. hemsidan. Glöm inte räknaren! (räknar antalet besökare på 

hemsidan) 

- Föreningen bjöd på Smörgåstårta 

        20. Ordförande avslutade mötet  



Verksamhetsberättelse för  

Kattisavans Idrotts- och Intresseförening år 2010 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

Ordförande:             Robert Edskär  

Ordf./Sekreterare:   Lars Högstomm  

Sekreterare:             Ingela Aagesson 

Kassör:                     Iris Berg  

Ledamöter:              Roland Berg, Markus Brander,  

   Malin Willander, Monika Sandberg  

Suppleanter:   Niklas Eriksson, Monika Fagerstig.  

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.  

 

Årets aktiviteter började med motionskväll med tillhörande fika 

vid hockeyplanen. Sen hade vi ett välbesökt skotercafé med cirka 

200 besökare.  

Valborg firades på sedvanligt vis på Folkets Hus med fika och 

lotterier, sen tändes Majbrasan på Branders gäla och avslutades 

med ett fint fyrverkeri.  

En helg i Juni städade föreningen campingen. 

I Augusti bjöd föreningen medlemmarna på fiske på campingen.  

Vi åt också en god middag i kåtan.  

Året avslutades med julfest på Folkets hus där Elin Dahl med 

ackompanjemang underhöll.  

 

Tillsammans med Folkets hus och Pensionärsföreningen byggde 

vi en bagarstuga i källaren på Folkets hus.  

En ledsladd införskaffades för att kunna fortsätta att hålla skoter-

leder och skidspår i det fina skick som vi har rykte om oss att ha.  

Försäljning av Ullmax samt Bingolotto har gett föreningen ett 

välkommet tillskott.  

 

 

Vi vill tacka alla som ställt upp med arbetsinsatser under året, ni 

är Guld värda!  
 

 

Styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen under 2010. 

 

 

Ordförande, Robert Edskär  



Stöd KIIF! 
 

Teckna bingolotto prenumeration. 
 

Ring Iris: 137 80          

_______________________________________ 
 

Nu börjar sommarfisket. 
 

Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde  

finns att köpa hos: 

Emil Mattsson, Anders Sandberg (Kattisavan) 

Lena Axelsson (Hedvik) 

Kattisavans Camping 

 

______________________________________ 
 

Flyttfåglarna kommer... 
 

Låna gärna föreningens  tubkikare (som finns på 

campingen) och gör ett besök i fågeltornet. 

Ni såg väl att vi haft besök av de ovanliga 

mandarinänderna. 

 

KIIF 

________________________________________ 
 

 
 

Sortera gärna på våran fina 

återvinningsstation men kom ihåg: 

Sortera rätt! 
 

  



 

 

 

 
Den 18:e Juni kl 11.00 – 15.00 

är det loppis på Folkets Hus. 

 

Ring Birgitta 180 55 och boka bord! 50:-/st 

 

Fikaservering och varmkorv. 

 

Bagastugan är öppen och vi säljer hembakt 

mjukbröd direkt från ugnen  

 

Varmt Välkomma! 

_______________________________________ 

 

Vill Du annonsera om något i Bya Nytt? 

Ring Malin 070 – 654 46 33 

Eller lämna en lapp i den svarta  

postlådan, Kattisavan 57 

 
_____________________________________________________ 
 

HUNDÄGARE! 

 
Håll våra vägar rena. Plocka upp hundbajset 

         efter er och släng det i era spotunnor. 

 

 



Städdagar på Campingen  
 

Nu är det dags att städa campingområdet. 

Vi träffs fredag den 13:e Maj kl: 18.00 

och fortsätter sedan lördag den 14:e Maj kl: 9:00 

 

Medtag krattor, spadar 

samt ett gott humör. 

              ________________________ 

 

Arbetskväll på Folkets Hus 

  

23 Maj kl 18.00 ses vi utanför Folkan. 

Medtag krattor, spadar och även denna kväll  

ett glatt humör. 

_________________________ 
 

Bagarstugan 
 

Boka gärna en dag i bagarstugan på Folkets Hus  

och baka ditt eget bröd. Pris 150:- Ved ingår.  

 

Nu finns även möjlighet att boka bagarstugan 

endast över kvällen för att baka egen pizza.  

Pris 50 :- Ved ingår. 

 

 

 Ring Monica 132 83 

 

 

 



Kattisavans Livs och Camping 

 

Öppettider  

 

Vi kommer att utöka öppettiderna  

succesivt under våren.  

Se annonsering på ytterdörren. 

 

Fiske 

 

Vi säljer fiskekort för fiske i spegeldammen. 

Pris: 140:- för 4 fiskar. 

 

Stugor på anbud 

 

Försäljning av två stugor med pentry, på anbud. 

Säljes till högstbjudande. Utgångspris 13.000 

Skriftliga anbud lämnas på campingen senast 

måndagen den 16 maj. 

 

 

           Alltid billig bensin och diesel 

 

Välkommen!   

 

Petra med Personal  

 

0950 -180 60 
 

 

                     
 



 TACK 

         TACK 

 

TACK 

 
till Gul grupp för den stämmningsfulla Julfesten  

och för det trevliga valborgsmässofirandet 

_____________________ 

 

till Alla er som på ett eller annat 

sätt ställer upp för föreningen. 

                    _______________ 

 

Och inte minst..  

   till Alla våra medlemmar... 

_____________________________________ 
 

 
 
 
 

Glad 
Sommar! 

 


