
Möte med styrelse och festkommitté i Renålandets Byförening Protokoll 

Bystugan     2016-06-20 

 

Närvarande: Ingrid Jönsson, Orvar Jönsson, Mats Göransson, Barbro Jönsson Åslund, Bengt Zakrisson, 

Gunnel Zakrisson, Bo Göransson, Magnus Forsberg 

 

1 ÖPPNANDE AV MÖTET 

Ordförande Ingrid öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Dagordningen godkändes. 

 

3 VAL AV JUSTERARE 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Bo Göransson. 

 

4 INKOMNA SKRIVELSER 

Ingrid redogjorde för skrivelser från LEADER 

 

5 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Barbro läste valda delar av föregående protokoll, som kommenterades och lades till 

handlingarna. 

 

6 GENOMGÅNG AV EKONOMIN 

Ekonomin är, enligt Mats, fortfarande god. 

 

7 LEADER 

a) Rivallen 

Styrelsen beslöt att som första steget mot ett projekt göra en exkursion till Rivallen för 

att på plats gå igenom vad som kan göras. Vi träffas vid Tores såg kl 18.00 den 6 juli. 

Orvar talar med behörig person på SCA. Mats föreslår att man ska försöka förmå SCA att 

skänka torpet 1:7, som Rivallen heter, till Renålandets by. 

b) Internetcafé 

Ingenting nytt på den fronten. 

c)  Projekt integration Jämtland Härjedalen 

Ingrid berättade lite om ett projekt som i kommunen drivs av Berit Holter. Ingrid och 

Orvar har varit i kontakt med henne och om något lämpligt kommer upp, kan vi kanske 

delta på något sätt 

. 

8 KOMMANDE AKTIVITETER I FÖRENINGEN 

Festkommittén redogör: Midsommardagen innehåller den sedvanliga tipsrundan med fika 

och lotterier. Arbetet delas upp enligt följande: Ingrid fixar tipsrunda för barn och vuxna. 

Barbro håller med plastfickor och Mats sätter ut frågorna. Barbro rättar. Gunnel handlar till 

smörgåsar, som vi tillverkar i Bystugan. Barbro bakar kolakakor och chokladkakor. Det ska 

vara godis till barnen. Gemensamt säljer vi två lottringar ( 200 lotter). Gästerna tar med 



lotterivinster, hoppas vi. Vi träffas kl 10.00 på midsommardagens förmiddag för att göra i 

ordning för evenemanget. 

 

Loppis 

Vi ska ha loppis i Bystugan den 13 och 14 juli. Öppettider 11. 00 – 17.00. Inlämning den 12 juli 

på em, 15.00 – 18.00. Gunnel och Barbro finns i Bystugan och tar emot sakerna då. Sedan 

delar vi upp de två följande dagarna. Vi ska ha försäljning av fika till våra kunder. När det 

gäller loppisförsäljningen kan man göra på två olika sätt: Endera märker man sakerna med 

namn och pris, eller så skänker man sakerna till Byföreningen. Överblivna saker måste 

hämtas på em den 14 juli. 

 

Vi måste sätta upp affischer om detta i byarna runt omkring så snart som möjligt. Barbro 

tillverkar affisch i morgon dag. Vi går även ut på Facebook med informationen. 

 

9 BYGGNADSKOMMITTÉN REDOGÖR 

Orvar berättade om en träff man haft och visade ett förslag på renovering av Bystugans kök. 

Mötet tyckte att den såg bra ut och sa: ”kör på detta förslag”. Byggarna får jobba efter bästa 

förmåga.  

När det gäller ombyggnaden av entrén har just idag virket anlänt till Tores såg. 

 

10 ÖVRIGA FRÅGOR 

Takfärgen finns fortfarande i Jönsson Åslunds källare. Den ska troligen användas i sommar. 

Ingrid har skaffat diverse bestick och en vattenkokare till köket. Frågan om vi inte borde ha 

en kaffebryggare (dubbel) och dammsugare väcktes. Även vattendunkar av lite mindre 

modell än de som finns plus några termoskannor behövs. Barbro och Åke får förtroendet att 

inhandla dessa saker, när de om några dagar gör en resa till Östersund. 

Vi tog även upp tanken på att anordna en boulebana igen. Det är lätt, enligt Bengt, och Mats 

har redan sagt att den får ligga på hans mark. Mötesdeltagarna visade sig  positiva till en 

boulebana och de aktiviteter man kan medföra. 

 

11 NÄSTA MÖTE 

Preliminärt den 26 juli kl 18.00 

 

12 MÖTET AVSLUTAS 

Ingrid avslutade mötet. 

Orvar bjöd på perkulatorkaffe och Barbro hade bakat sockerkaka. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Barbro Jönsson Åslund Bo Göransson 

 

 

   Ingrid Jönsson  


