Sommarläsning
Ladda med böcker inför sommaren.
Bokbussen kör den 2 juli för sista gången
innan sommaruppehållet.
_____________________________________________’
TUSEN TACK

Bya Nytt
Sommaren – 2014

..till besökarna och Alla i blå arbetsgrupp för en trevlig julfest
med underhållning och god julgröt.
..till sponsorer, deltagare, funktionärer och alla andra som på
något sätt hjälpt till under fisketävlingen och skotercafeét
..till Sandra Mårtensson som tog initiativ till och ledde den väldigt
uppskattade skidträningen i vinter
..till er som hjälper till med röjning, skoterspår, skidspår,
hockeyplan och andra arbeten i föreningen!
..till Petra - Kattisavans Livs och camping, styrelsen i KIIF och
alla besökarna för det mysiga första maj firandet med brasa, gott
fika och vackert fyrverkeri.
..till Alla er som på ett eller annat sätt ställer upp för
föreningslivet i Kattisavan.

Ni är Alla guld värda!
_____________________________________________

Glad Midsommar
önskar KIIF

Ansvarig utgivare:

styrelse för 2014 består av:
Ordförande:

Ingemar Axelsson

Sekreterare:

Maria O. Axelsson

Kassör:

Iris Berg

Ledamöter:

Sandra Mårtensson
Rickard Mattsson
Simon Mattsson
Johan Hammarstedt

Suppleanter:

Niklas Eriksson
Petra Svedin

________________________________________________________

Årsmötet för Kattisavans idrotts- och intresse förening (KIIF)
hölls i början av mars. Årsmötesprotokollet och
verksamhetsberättelsen finner du på mittuppslaget.
________________________________________________
Är du osäker på om Du betalt medlemsavgiften för 2014?
Kolla med Iris Berg 0950 - 137 80, hon har svaret!
.. eller vet du kanske med dig att du har glömt bort att betala?
Använd då postgiro nr: 649610-3
Märk betalningen med ert namn och tel. nummer.
Medlemsavgifter:
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

KIIF:s medlemsdag
Lördag den 23 augusti planerar vi att
genomföra en dag med klassiskt
notvarp på Hedvik.
Mat kommer att tillredas av fångsten
och serveras med tillbehör.
Alternativ meny kommer att finnas!
Mer information kommer i början av augusti på hemsidan
www.kattisavan.se samt via anslag på campingen.
_____________________________________________

Efterlysning
Käringträffen efterlyser överblivna garner
som kan bli ex. mössor, koftor och filtar
åt behövande barn i andra länder
__________________________________________

Bybor och hemvändare
Kattisavans byaforskningsgrupp söker
efter foton från förr. Bidra gärna med
släktbilder, personbilder, eller foton
från byn. Allt av intresse.
Ring Margareta tel.
070-206 03 37 alt. 0950- 180 30
________________________________________________________

www.kattisavan.se
Besök gärna Kattisavans bya web (hemsida). Där finner du
bl. a. aktuell byainformation, bilder, Bya nytt, info om Folkets
hus, historik om Kattisavan, anslagstavla och mycket mer.

Födda…

Ta tag i träningen!

Stort grattis till Ingela och Robert som
fått en liten tjej, Herta
Stort Grattis även till Liza & Benjamin
som också fått en liten tjej!

KIIF och Folkets Hus föreningen har
inrett ett gym i "ungdomslokalen"
Nu är det fritt fram för alla intresserade
att träna och komma i form.
Om intresse finns så kommer vi att ordna
en träningskväll där vi går igenom maskiner
och redskap tillsammans.
Detta tillfälle blir i början av hösten eftersom många föredrar
att motionera utomhus nu när sommaren närmar sig.
Det finns ett kodat nyckelskåp på baksidan (ingång till
bagarstugan) För att få koden kan ni kontakta
Ingemar: 073-847 97 19 eller Maria 073-816 87 01.
________________________________________________

__________________________________________

Välkommen till byn…
Hjärtligt välkommen till Kattisavan önskar
vi Ann-Gerd, Niklas och Anton.
Vi hälsar även Kennet Karlberg varmt
välkommen till byn!

____________________________________________
Sommarfiske
Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde
finns att köpa hos:
Emil Mattsson, Kattisavan 64
Anders Sandberg, Kattisavan 76
Lena Axelsson, Hedvik 30
Handlar´n, Kattisavans Camping
_________________________________________________

Vykort
Det finns vykort att köpa på affären som Lotty Andersson, född
Sandberg, har gjort.
Motivet ”Barndomshemmet” J.A. Sandbergs gård i Kattisavan,
Lycksele på 1920-talet. Efter en gobeläng hon vävt.
/Doris Mattsson, Pensionärsföreningen

Skidträning
Under vintern/våren har Sandra Mårtensson
haft skidträning för barn i Kattisavan.
I sommar kommer någon fler träff att hållas.
Datum och tid meddelas på gruppens facebooksida.
Till hösten återupptas träningen för fullt igen

__________________________________________
Utestädkväll på Folkets hus
Måndag den 2 juni träffas alla som
kan och vill på Folkan för en städkväll.
Vi kommer även att flytta en del
möbler samt kontrollera brandskyddet.
Drop-in från kl. 17.00 då vi bjuder på
hamburgare med tillbehör och kaffe.
Ta med egen kratta och ev. spade.

Dämpa farten!!
Vi uppmanar er ALLA att lätta på
gaspedalen genom byn.
Flera oroliga bybor har hört av sig och
tycker att det känns otryggt att vistas på
och nära vägen.
Polisen är kontaktad och kommer att
genomföra fartkontroller.

Lördag den 5 juli är det loppis på Folkets hus.
Fikaförsäljning.
Har Du prylar du vill sälja så boka ett
bord. Ring Birgitta 0950 – 180 55

______________________________________________

Varmt välkomna!
_________________________________________________

Rädda Liv!

Massage

Vi har en hjärtstartare här i byn.
Den är uppsatt på baksidan av
affären på campingen.

Sandra Mårtensson har erbjudit massage i Kattisavan under
våren och det har funnits möjlighet för alla intresserade att boka
tid. Under sommaren kommer det att vara ett uppehåll men till
hösten återupptas massagen igen om intresse finns.
_______________________________________________

Koden är 112 för att få upp låset!
____________________________________________________

Se och hör…
Det finns en anläggning på Folkets hus
där man kan visa film, t.ex. om man ska hålla ett föredrag.
En fungerande hörslinga finns också
___________________________________________________

Kaffeskedar
Har ni kaffeskedar i era gömmor som ni
inte använder och undrar vad ni ska göra med?
Vi tar gärna emot dem för användning
på Folkets hus. Det gör inget om det är
olika stil på dem bara de är i rostfritt.
Vid frågor kontakta :
Susanne Mattsson 076 – 13 05 305 alt. 180 20

Hundägare
Håll våra vägar rena i sommar. Plocka upp
hundbajset efter er & släng det i egen tunna.

____________________________________________
Bagarstugan
Boka gärna en dag i bagarstugan på Folkets Hus
och baka ditt eget bröd. Pris 150:- Ved ingår.
Går att boka bagarstugan endast över kvällen också,
för att tex. baka egen pizza. Pris 50 :- Ved ingår.
Ring Monica 0950 - 132 83
__________________________________________________

Sortera gärna på Kattisavans återvinningsstation

Kattisavans Livs och Camping

Kattisavans Livs och Camping

Öppettider under Juli månad

Fiske och Jakt
Vi säljer fiskekort för regnbågsfiske i
stora spegeldammen. 140:- /dag - 4 regnbågar

Måndag – Lördag
Söndag

08.00 – 22.00
08.00 – 21.00

Övriga öppettider visas på affärsdörren.
Varuutkörning tisdagar och torsdagar

__________________________________________
Aktiviteter i sommar
4 juni – Musikcafé i kåtan kl. 19.00. Inträde 150 kr inkl. fika
Bo Karlsson spelar och sjunger visor av Dan Andersson
15 juni – TURISTA I DIN EGEN KOMMUN
Vi har öppet hus i de stugor som är lediga.
Prova på fiske- Regnbåge i våra pölar 35:- / fisk
Ev. loppis
Juli /Augusti (datum ej fastställt)
Vattenskoteruppvisning i samarbete med Retroevent
ev. after skoter i puben
Släpvagns- ”gubbloppis”på campingen
__________________________________________________
För uthyrning
Fiskebåtar med 2,3 hk motor
350:- /dygn
Badtunna
1250:- /kväll
Bastutunna
500:- /kväll
Lusthus (med plast för 18 pers.) 350:- /tillfälle
__________________________________________________

www.kattisavan.nu

Vi säljer även fiskekort för
Umgransele FVO, Stenträsket, Fågelvintjärn och Trolltjärn
Nyhet:
Nu säljer vi dagkort för småviltsjakt inom Kattisavan JVO
________________________________________________
Minigolf
Utmana varandra på minigolf i sommar.
Pris 30: - Barn under 7 år 20: ________________________________________________
Lek och plask
Badplatsen och lekparken är öppen för alla.
Missa inte gungorna och den stora lekborgen vid vattnet.

__________________________________________
Alltid billig bensin och diesel!

Välkommen in till oss!
önskar

Petra med personal
0950 – 180 60
_________________________________________________
Besök gärna fågeltornet och infocentrat (ljummarstenen) som
ligger i anslutning till Kattisavans Camping.

Årsmötesprotokoll 2014-03-09 Kattisavans Idrotts- och Intresseförening
20 personer är närvarande
1.
2.
3.
4.

Anders Sandberg, tf ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet
Mötets utlysning godkändes
Dagordningen godkändes
Till ordförande för mötet valdes Anders Sandberg och till sekreterare Maria O
Axelsson
5. Till justeringsmän valdes Rickard Mattsson och Ingemar Axelsson
6. Genomgång av årsmötesprotokoll för 2013
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 föredrogs och godkändes
8. Föredragning av kassa och revisionsberättelse
Kassa:
7793,00
KF:
60258,07
Nordea: 4013,03
Plusgiro: 22 390,21
Tillägg till revisionsberättelse: Det saknas protokollfört beslut för reparation av
skoter á 38.000 kr samt specificerad faktura från leverantören. Uppdrogs till
styrelsen att fastställa en gräns i kostnader som kräver styrelsebeslut.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013
10. Fastställande av medlemsavgift
Familjekort med barn tom 15 år
100 kr
Ensamstående med barn tom 15 år
50 kr
Enskilt kort from 16 år
50 kr
11. Till ordförande för 2014 valdes Ingemar Axelsson
12. Till kassör för 2014-2015 valdes Iris Berg
13. Till ordinarie ledamöter för 2014-2015 valdes Sandra Mårtensson och Rickard
Mattsson
14. Till styrelsesuppleanter för 2014 valdes Niklas Eriksson och Petra Svedin
15. Till revisorer valdes Karl-Gunnar Lidberg för 2014-2015 och Susanne Mattsson
för 2014
16. Till revisorsuppleant för 2014 valdes Per Willander
17. Till valberedning för 2014 valdes Arne Berg och Lars Högstomm
18. Till firmatecknare för 2014 valdes Ingemar Axelsson och Iris Berg
19. Inga motioner eller förslag hade inkommit
Övriga frågor
Nyckel till träningslokal. Beslutades att sätta upp ett kodat nyckelskåp vid entren
på baksidan så att alla som vill träna har tillgång till nyckel. Robert Edskär
skänker ett nyckelskåp till föreningarna

Ansökan om nyttjanderätt för marken där Ljummarstenen ligger har avslagits av
Lantmäteriet pga. otillräckliga uppgifter. Uppdrogs till styrelsen att skicka ny
ansökan snarast.
Majbrasa. Diskussion och förslag om var majbrasan ska placeras. Udden vid
campingen? Vid hockeyplanen? Uppdrogs till styrelsen att fatta beslut i frågan.
Träningslokal. Önskemål om att föreningen anordnar en kväll för genomgång av
maskiner. Uppdrogs till styrelsen.
Skidspår. Önskemål om att en orienteringstavla sätts upp för att bl.a. tydliggöra
åkriktning. Uppdrogs till styrelsen.
En arbetsgrupp har bildats för skötsel av fäboden. Anders Sandberg valdes som
representant för KIIF.
21. Mötet avslutades. Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet. Efter
årsmötet serverades en lättare middag med potatissallad, kallskuret och sallad
från Kattisavans Livs och Camping.

KIIF:s Verksamhetsberättelse för 2013
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Lars Högstomm, Kassör: Iris Berg, Sekreterare: Maria O Axelsson
Ledamöter: Roland Berg, Markus Brander, Johan Hammarstedt, Simon Mattsson
Suppleanter: Niklas Eriksson, Petra Svedin
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden.
Årets aktiviteter började med ett välbesökt skoter café, ca 200 besökare.
Där serverades palt med tillbehör samt kaffe och kaka.
Under sportlovet anordnades aktivitets/motionskväll på hockeyplanen med
tillhörande korv och fika I mitten av mars gjorde vi ett försök med fisketävling på
Avan. Där sålde vi grillade hamburgare och fika. Det var ett trevligt och uppskattat
arrangemang men tyvärr inte så många deltagare. Vi hade fina priser och de som var
där var mycket nöjda. Valborg firades på sedvanligt vis på Folkets Hus med fika och
lotterier. Brasan tändes på Branders ”gäla” och avslutades med ett sprakande
fyrverkeri. En timringskurs genomfördes under våren/sommaren med ca 5-6 deltagare
I augusti bjöd föreningen medlemmarna på fiske vid campingen. Dagen avslutades
med buffémiddag. Året avlutades med julfest på Folkets Hus. Underhållning av
”Hjärtliga Tokforen”, ringdanser och grötmiddag. Tomten kom också på besök med
julklappar till barnen. Försäljning av Ullmax samt bingolotto har gett föreningen ett
välkommet tillskott. Styrelsen tackar alla medlemmar som ställt upp med olika
insatser under året. Vi tackar också för förtroendet att leda föreningen under 2013.
Lars Högstomm, ordförande

Årsmötesprotokoll 2014-03-09 Kattisavans Idrotts- och Intresseförening
20 personer är närvarande
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2.
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Anders Sandberg, tf ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet
Mötets utlysning godkändes
Dagordningen godkändes
Till ordförande för mötet valdes Anders Sandberg och till sekreterare Maria O
Axelsson
5. Till justeringsmän valdes Rickard Mattsson och Ingemar Axelsson
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7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 föredrogs och godkändes
8. Föredragning av kassa och revisionsberättelse
Kassa:
7793,00
KF:
60258,07
Nordea: 4013,03
Plusgiro: 22 390,21
Tillägg till revisionsberättelse: Det saknas protokollfört beslut för reparation av
skoter á 38.000 kr samt specificerad faktura från leverantören. Uppdrogs till
styrelsen att fastställa en gräns i kostnader som kräver styrelsebeslut.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013
10. Fastställande av medlemsavgift
Familjekort med barn tom 15 år
100 kr
Ensamstående med barn tom 15 år
50 kr
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11. Till ordförande för 2014 valdes Ingemar Axelsson
12. Till kassör för 2014-2015 valdes Iris Berg
13. Till ordinarie ledamöter för 2014-2015 valdes Sandra Mårtensson och Rickard
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14. Till styrelsesuppleanter för 2014 valdes Niklas Eriksson och Petra Svedin
15. Till revisorer valdes Karl-Gunnar Lidberg för 2014-2015 och Susanne Mattsson
för 2014
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19. Inga motioner eller förslag hade inkommit
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Nyckel till träningslokal. Beslutades att sätta upp ett kodat nyckelskåp vid entren
på baksidan så att alla som vill träna har tillgång till nyckel. Robert Edskär
skänker ett nyckelskåp till föreningarna

Ansökan om nyttjanderätt för marken där Ljummarstenen ligger har avslagits av
Lantmäteriet pga. otillräckliga uppgifter. Uppdrogs till styrelsen att skicka ny
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Skidspår. Önskemål om att en orienteringstavla sätts upp för att bl.a. tydliggöra
åkriktning. Uppdrogs till styrelsen.
En arbetsgrupp har bildats för skötsel av fäboden. Anders Sandberg valdes som
representant för KIIF.
21. Mötet avslutades. Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet. Efter
årsmötet serverades en lättare middag med potatissallad, kallskuret och sallad
från Kattisavans Livs och Camping.

KIIF:s Verksamhetsberättelse för 2013
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Lars Högstomm, Kassör: Iris Berg, Sekreterare: Maria O Axelsson
Ledamöter: Roland Berg, Markus Brander, Johan Hammarstedt, Simon Mattsson
Suppleanter: Niklas Eriksson, Petra Svedin
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden.
Årets aktiviteter började med ett välbesökt skoter café, ca 200 besökare.
Där serverades palt med tillbehör samt kaffe och kaka.
Under sportlovet anordnades aktivitets/motionskväll på hockeyplanen med
tillhörande korv och fika I mitten av mars gjorde vi ett försök med fisketävling på
Avan. Där sålde vi grillade hamburgare och fika. Det var ett trevligt och uppskattat
arrangemang men tyvärr inte så många deltagare. Vi hade fina priser och de som var
där var mycket nöjda. Valborg firades på sedvanligt vis på Folkets Hus med fika och
lotterier. Brasan tändes på Branders ”gäla” och avslutades med ett sprakande
fyrverkeri. En timringskurs genomfördes under våren/sommaren med ca 5-6 deltagare
I augusti bjöd föreningen medlemmarna på fiske vid campingen. Dagen avslutades
med buffémiddag. Året avlutades med julfest på Folkets Hus. Underhållning av
”Hjärtliga Tokforen”, ringdanser och grötmiddag. Tomten kom också på besök med
julklappar till barnen. Försäljning av Ullmax samt bingolotto har gett föreningen ett
välkommet tillskott. Styrelsen tackar alla medlemmar som ställt upp med olika
insatser under året. Vi tackar också för förtroendet att leda föreningen under 2013.
Lars Högstomm, ordförande

Kattisavans Livs och Camping

Kattisavans Livs och Camping

Öppettider under Juli månad

Fiske och Jakt
Vi säljer fiskekort för regnbågsfiske i
stora spegeldammen. 140:- /dag - 4 regnbågar

Måndag – Lördag
Söndag

08.00 – 22.00
08.00 – 21.00

Övriga öppettider visas på affärsdörren.
Varuutkörning tisdagar och torsdagar

__________________________________________
Aktiviteter i sommar
4 juni – Musikcafé i kåtan kl. 19.00. Inträde 150 kr inkl. fika
Bo Karlsson spelar och sjunger visor av Dan Andersson
15 juni – TURISTA I DIN EGEN KOMMUN
Vi har öppet hus i de stugor som är lediga.
Prova på fiske- Regnbåge i våra pölar 35:- / fisk
Ev. loppis
Juli /Augusti (datum ej fastställt)
Vattenskoteruppvisning i samarbete med Retroevent
ev. after skoter i puben
Släpvagns- ”gubbloppis”på campingen
__________________________________________________
För uthyrning
Fiskebåtar med 2,3 hk motor
350:- /dygn
Badtunna
1250:- /kväll
Bastutunna
500:- /kväll
Lusthus (med plast för 18 pers.) 350:- /tillfälle
__________________________________________________

www.kattisavan.nu

Vi säljer även fiskekort för
Umgransele FVO, Stenträsket, Fågelvintjärn och Trolltjärn
Nyhet:
Nu säljer vi dagkort för småviltsjakt inom Kattisavan JVO
________________________________________________
Minigolf
Utmana varandra på minigolf i sommar.
Pris 30: - Barn under 7 år 20: ________________________________________________
Lek och plask
Badplatsen och lekparken är öppen för alla.
Missa inte gungorna och den stora lekborgen vid vattnet.

__________________________________________
Alltid billig bensin och diesel!

Välkommen in till oss!
önskar

Petra med personal
0950 – 180 60
_________________________________________________
Besök gärna fågeltornet och infocentrat (ljummarstenen) som
ligger i anslutning till Kattisavans Camping.

Dämpa farten!!
Vi uppmanar er ALLA att lätta på
gaspedalen genom byn.
Flera oroliga bybor har hört av sig och
tycker att det känns otryggt att vistas på
och nära vägen.
Polisen är kontaktad och kommer att
genomföra fartkontroller.

Lördag den 5 juli är det loppis på Folkets hus.
Fikaförsäljning.
Har Du prylar du vill sälja så boka ett
bord. Ring Birgitta 0950 – 180 55

______________________________________________

Varmt välkomna!
_________________________________________________

Rädda Liv!

Massage

Vi har en hjärtstartare här i byn.
Den är uppsatt på baksidan av
affären på campingen.

Sandra Mårtensson har erbjudit massage i Kattisavan under
våren och det har funnits möjlighet för alla intresserade att boka
tid. Under sommaren kommer det att vara ett uppehåll men till
hösten återupptas massagen igen om intresse finns.
_______________________________________________

Koden är 112 för att få upp låset!
____________________________________________________

Se och hör…
Det finns en anläggning på Folkets hus
där man kan visa film, t.ex. om man ska hålla ett föredrag.
En fungerande hörslinga finns också
___________________________________________________

Kaffeskedar
Har ni kaffeskedar i era gömmor som ni
inte använder och undrar vad ni ska göra med?
Vi tar gärna emot dem för användning
på Folkets hus. Det gör inget om det är
olika stil på dem bara de är i rostfritt.
Vid frågor kontakta :
Susanne Mattsson 076 – 13 05 305 alt. 180 20

Hundägare
Håll våra vägar rena i sommar. Plocka upp
hundbajset efter er & släng det i egen tunna.

____________________________________________
Bagarstugan
Boka gärna en dag i bagarstugan på Folkets Hus
och baka ditt eget bröd. Pris 150:- Ved ingår.
Går att boka bagarstugan endast över kvällen också,
för att tex. baka egen pizza. Pris 50 :- Ved ingår.
Ring Monica 0950 - 132 83
__________________________________________________

Sortera gärna på Kattisavans återvinningsstation

Födda…

Ta tag i träningen!

Stort grattis till Ingela och Robert som
fått en liten tjej, Herta
Stort Grattis även till Liza & Benjamin
som också fått en liten tjej!

KIIF och Folkets Hus föreningen har
inrett ett gym i "ungdomslokalen"
Nu är det fritt fram för alla intresserade
att träna och komma i form.
Om intresse finns så kommer vi att ordna
en träningskväll där vi går igenom maskiner
och redskap tillsammans.
Detta tillfälle blir i början av hösten eftersom många föredrar
att motionera utomhus nu när sommaren närmar sig.
Det finns ett kodat nyckelskåp på baksidan (ingång till
bagarstugan) För att få koden kan ni kontakta
Ingemar: 073-847 97 19 eller Maria 073-816 87 01.
________________________________________________

__________________________________________

Välkommen till byn…
Hjärtligt välkommen till Kattisavan önskar
vi Ann-Gerd, Niklas och Anton.
Vi hälsar även Kennet Karlberg varmt
välkommen till byn!

____________________________________________
Sommarfiske
Fiskekort för Kattisavans Fiskevårdsområde
finns att köpa hos:
Emil Mattsson, Kattisavan 64
Anders Sandberg, Kattisavan 76
Lena Axelsson, Hedvik 30
Handlar´n, Kattisavans Camping
_________________________________________________

Vykort
Det finns vykort att köpa på affären som Lotty Andersson, född
Sandberg, har gjort.
Motivet ”Barndomshemmet” J.A. Sandbergs gård i Kattisavan,
Lycksele på 1920-talet. Efter en gobeläng hon vävt.
/Doris Mattsson, Pensionärsföreningen

Skidträning
Under vintern/våren har Sandra Mårtensson
haft skidträning för barn i Kattisavan.
I sommar kommer någon fler träff att hållas.
Datum och tid meddelas på gruppens facebooksida.
Till hösten återupptas träningen för fullt igen

__________________________________________
Utestädkväll på Folkets hus
Måndag den 2 juni träffas alla som
kan och vill på Folkan för en städkväll.
Vi kommer även att flytta en del
möbler samt kontrollera brandskyddet.
Drop-in från kl. 17.00 då vi bjuder på
hamburgare med tillbehör och kaffe.
Ta med egen kratta och ev. spade.

styrelse för 2014 består av:
Ordförande:

Ingemar Axelsson

Sekreterare:

Maria O. Axelsson

Kassör:

Iris Berg

Ledamöter:

Sandra Mårtensson
Rickard Mattsson
Simon Mattsson
Johan Hammarstedt

Suppleanter:

Niklas Eriksson
Petra Svedin

________________________________________________________

Årsmötet för Kattisavans idrotts- och intresse förening (KIIF)
hölls i början av mars. Årsmötesprotokollet och
verksamhetsberättelsen finner du på mittuppslaget.
________________________________________________
Är du osäker på om Du betalt medlemsavgiften för 2014?
Kolla med Iris Berg 0950 - 137 80, hon har svaret!
.. eller vet du kanske med dig att du har glömt bort att betala?
Använd då postgiro nr: 649610-3
Märk betalningen med ert namn och tel. nummer.
Medlemsavgifter:
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

KIIF:s medlemsdag
Lördag den 23 augusti planerar vi att
genomföra en dag med klassiskt
notvarp på Hedvik.
Mat kommer att tillredas av fångsten
och serveras med tillbehör.
Alternativ meny kommer att finnas!
Mer information kommer i början av augusti på hemsidan
www.kattisavan.se samt via anslag på campingen.
_____________________________________________

Efterlysning
Käringträffen efterlyser överblivna garner
som kan bli ex. mössor, koftor och filtar
åt behövande barn i andra länder
__________________________________________

Bybor och hemvändare
Kattisavans byaforskningsgrupp söker
efter foton från förr. Bidra gärna med
släktbilder, personbilder, eller foton
från byn. Allt av intresse.
Ring Margareta tel.
070-206 03 37 alt. 0950- 180 30
________________________________________________________

www.kattisavan.se
Besök gärna Kattisavans bya web (hemsida). Där finner du
bl. a. aktuell byainformation, bilder, Bya nytt, info om Folkets
hus, historik om Kattisavan, anslagstavla och mycket mer.

Sommarläsning
Ladda med böcker inför sommaren.
Bokbussen kör den 2 juli för sista gången
innan sommaruppehållet.
_____________________________________________’
TUSEN TACK

Bya Nytt
Sommaren – 2014

..till besökarna och Alla i blå arbetsgrupp för en trevlig julfest
med underhållning och god julgröt.
..till sponsorer, deltagare, funktionärer och alla andra som på
något sätt hjälpt till under fisketävlingen och skotercafeét
..till Sandra Mårtensson som tog initiativ till och ledde den väldigt
uppskattade skidträningen i vinter
..till er som hjälper till med röjning, skoterspår, skidspår,
hockeyplan och andra arbeten i föreningen!
..till Petra - Kattisavans Livs och camping, styrelsen i KIIF och
alla besökarna för det mysiga första maj firandet med brasa, gott
fika och vackert fyrverkeri.
..till Alla er som på ett eller annat sätt ställer upp för
föreningslivet i Kattisavan.

Ni är Alla guld värda!
_____________________________________________

Glad Midsommar
önskar KIIF

Ansvarig utgivare:

