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                                                 Årgång  6   Nr  2  Mars   2003 

 

  
KALLELSER KALLELSER TILLTILL  ÅRSMÖTENÅRSMÖTEN  

KOMMER KOMMER IDROTTENIDROTTEN  II  SIKFORSSIKFORS  ATTATT  DÖDÖ  UTUT  
VARGENS VARGENS LIVSLIVS  SPORTLOVSERBJUDANDESPORTLOVSERBJUDANDE  

SKOTERCAFÉET SKOTERCAFÉET BULLARBULLAR  UPPUPP  
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Från redaktionen….. 
 
Om ni skickar mail till mig skicka inte från Spray, då kommer de 
inte alltid fram/ Carina 

MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn: 0911-70253 
             E-post: segerlund@bigfoot.com 
 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 
ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr   övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr    övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr    övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
 
Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Carina Segerlund 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  
(Sikfors Intresseförening) 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2003 
 
Mars: Byaförening Skomanstjälen 
April: Sikfors älgjaktsområde (SVO) 
Maj: Fiskevårdsföreningen 
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SSK 
Nu är läget allvarligt för  
fortsatt verksamhet för  
Sikfors SK. 
Vi hade utlyst till årsmöte onsd. 19/2 
annonserat i P-T, skrivit om det i På 
gång i Sikforsbygden, satt upp anslag 
på Folkan och på ICA, lämnat 
uppgifter till valberedningen om vem 
som var i tur att avgå, kassören hade 
lämnat sina papper till revisorerna  
för genomgång. Allt detta gjordes enl. 
årsmötesstadgar 2 veckor i förväg. 
Var är det allvarliga i detta? Jo, till 
årsmötet kom styrelsen, 
valberedningen och en 
mötesdeltagare Allan Löfgren men 
revisorerna lyste med sin frånvaro 
och med deras revisionsberättelse. 
Det fanns inget annat för ordf. att 
ställa in årsmötet. Utan revisorer och 
revisionsberättelse kunde inte 
årsmötet genomföras. Det är 
revisorerna och mötesdeltagarna som 
kan ge styrelsen fortsatt ansvarsfrihet 
för verksamheten. 
 
När ordförande så snöpligt var 
tvungen avblåsa årsmötet började vi i 
styrelsen ställa oss frågan om 
medlemmarna i SSK och boende i 
Sikforsbygden vill ha en fungerande 
idrottsförening i Sikfors?! 
 
SSK bedriver verksamhet för ett  
damlag, samarbetar med Böle om 
herrlaget och har samarbete med 
Svensbyn och Böle med ungdomslag 

för flickor och pojkar.  
Vi har skidträning för ett 10-tal 
ungdomar, vi har fotbollsskola 
under sommaren med ett 50-tal 
deltagare i blandade åldrar. 
 
Deltagarna till allt detta finns men 
vi saknar engagemang från  
ER föräldrar till dessa barn och 
ungdomar samt från våra  
medlemmar. 
Vi i styrelsen och ledare är bara 
vanliga människor med egna barn 
och arbete, men vi vill inte att  
idrotten ska dö ut i Sikfors.  
Vill ni?! 
                            SSK/Styrelsen 

Tummen ner 
För föreningar 
som  

lägger sina styrelsemöten på  
andra föreningars årsmötesdag. 

Återigen kallar SSK till nytt 

Årsmöte  
söndag 9/3-03 

 kl. 18.00 
 i Folkets Hus. 

 
Kom till årsmötet och ge er syn 
på idrottsverksamhetens vara  
eller inte vara i Sikfors.        
                            SSK/Styrelsen 
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Sikfors Folkets Hus Förening 
Kallar till årsmöte  

onsdag 26/3-03 kl. 19.00   
i Folkets Hus. 

Välkomna 
SFHF 

SIKFORS 
HUSMODERSFÖRENING -  
har haft sitt 53: e årsmöte.  
Vi kan som vanligt konstatera ett 
innehållsrikt verksamhetsår med 
 bl.a. träffar med andra föreningar, 
Majbrasa, våffel- och 
paltförsäljning. Mycket om detta har 
ni läst i tidigare referat i vår 
byatidning. 
Vi har haft besök från några som  
tidigare bott i gården eller arbetat 
där. 
Vi har hyrt ut gården vid ett antal 

tillfällen till konferenser och kalas. 
Miljön i Sikforsgården uppskattas 
av många och gården är en fin 
 träffpunkt. 
Efter årsmötet ser styrelsen ut  
som följande; Brittinger Öhgren 
ordförande, Carin Löfgren  v. 
ordförande, Birgitta Jonsten 
Nordström sekreterare, Margareta 
Karlsson  
v. sekreterare, Gun Malm kassör, 
Birgit Lundkvist och Berit Lindfors 
suppleanter.  
Vävstugekommittén är Birgit 

Det underligaste 
med framtiden är 
att man då 
kommer att kalla 
vår tid den 
gamla goda 
         Ernest 

Sikfors FVO  
Kallar till årsmöte 
måndag den 
10/3  
Kl. 19.30  
Lilla 
samlingssalen  
uppe på Folkan 
 

Förarbevis för skoter 
Det kommer att anordnas en 
kurs här i Sikfors 
Gäller även för de som fyller 16 
innan maj månads utgång  
(dessa tar examen i juni) 
Pris: 780:-  
Är du intresserad så anmäl dig 
till Erling tfn: 61042 el. 
0703407982 
Kursen startar så fort som  
möjligt. 
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SKOTERCAFÉET 
Är ÖPPET 

     Lördag och Söndag  
                Kl. 10.00 – 16.00  

Kaffe, Te, Smörgåsar, Kaffebröd, 
Godis, Läsk m.m  

 
VÄLKOMNA  

                                    Äventyrstorpet Erik-Jonsch 
Sikforsvägen 90 
942 94 Sikfors 

 
Tfn/Fax: 0911-701 30 
Mobil: 070-289 54 68 

E-Mail: aventyrstorpet_erikjonsch@sikfors.com 
www.sikfors.com 
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Sikfors PRO:S Årsmöte 
12/2-03 

 
Ordföranden kunde hälsa 45 st 
medlemmar välkomna till  
årsmötet. 
En kort parentation hölls över  
två avlidna medlemmar Göran 
Lidström och Ingrid Markström. 
Edla Nilsson läste en vacker dikt 
och vi sjön ”härlig är jorden”. 
En ny medlem Kurt Grahn. 
 
Ordförande för mötet blev Rolf 
Söderström. Dagordningen  
presenterades och 
godkändes ,samt förgående 
protokoll godkändes.  
Kassa, revision samt 
verksamhetsberättelsen 
presenterade och godkändes. 
Det blev inga förändringar i  
styrelsen då alla ställde upp för 
om val. 
Föreningens verksamhet är för 
närvarande läsecirkeln och 
bowlingen. 
När det gäller sommarresorna 
fanns förslag att medlemmarna 
får komma med förslag till 
resmål och utifrån detta kan vi 
kanske få ihop en resa.  
 
Så gnugga geniknölarna och ring 
in förslag till Hans 70127, Bert 
70241, Birgit 70100. 
Ett annat förslag var att åka med 
någon annan PRO förening.   

Kulturfestival i Sunderbyn blir 
den 22/5 kl. 10.00 
Anmälan görs hos Birgit L.  
tfn 70100. Som beställer biljetter.  
Priset för lunch och kaffe är 
100:-/pers. 
Hemvändardagen i  juli 
diskuterades också. 
Alla i byn hjälps åt att meddela 
sina anhöriga som förstås finns 
på olika platser i vårt land. 
Datum för nästa möte blir  
den 23 april. 
Värdinnor för det mötet blir Majlis 
Nilsson, Majlis Bäckström och 
Marianne Lövgren. 
Dagens lunch bestod av 
köttbullar, potatis, grönsaker och 
en god sås. Vid lotteridragningen 
serverades de kaffe och en god 
kaka. Många hade tur och fick 
fina vinster.             Aina 

Sikfors Husmodersförening 
har medlemsmöte måndagen 
den 10 mars kl. 19.00  
i Sikforsgården.  
Varmt välkomna  

Tummen upp 
För Lennart ”Laban” Nilsson 
Du är en av de som känner  
ansvar för det vi har i byn,  
hoppas du orkar fortsätta  
med det. 
Tummen upp även för er andra 
som jobbar i 
föreningar. 
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                              Vargens livs              
 
          Sportlovserbjudande gäller v. 
10 och 11 
 
  Hamburgare Scan hel 
kartong  
          190 :-       ord. 225 
 HamburgerBröd 6 pack 
      15.90 :-       ord. 19.90 

SE HIT ! 
 
Vi är ett antal föreningar i Sikfors som sitter och jobbar med 
Hemvändardagen 5 - 6 / 7 - 03. 
Vi vill att alla boende i Sikforsbygden sprider till våra nära och 
kära om Hemvändardagen så de som bor längre bort kan 
planera in den helgen under sin semester. 
Varje boende i Sikforsbygden kommer att få en separat inbjudan 
lite längre fram. 
Vi kan redan nu berätta att bygdens företag och hantverkare 
kommer att ha öppet hus och viss försäljning under den  
helgen.                              
                                                     Föreningar i samverkan 
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SIKFORS INTRESSEFÖRENING 
 

kallar till 
 

ÅRSMÖTE 
 

ONSDAG 12 MARS KL 19.00, Folkets hus 
 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna 
Information projekt  ”Affär på landet” 

Sikforsungdomar visar egen framtagen reklamfilm 
Sikfors Utveckling AB 

Projekt Gamla Kraftverket 
Hemvändardagar 5-6 juli 

Landsbygdsdagen  
och ännu mera informationer  

 
Kom och gör er röst hörd och tyck till!  
      Vi bjuder på fika 

 

Välkomna hälsar
Styrelsen för Sikfors Intresseförening

Samarbetsanda, vilja och framtidstro


