EXTRA STYRELSEMÖTE I RENÅLANDETS BYFÖRENING (UTVÄRDERING)
I Renålandets bystuga söndagen den 8 juli 2018 kl 18.00.
Följande medlemmar träffades för utvärdering av föreningens verksamhet
under lediga former: Ingrid, Orvar, Mats, Bengt, Gunnel, Magnus och Barbro.
Det var främst aktiviteter under juni månad som avhandlades.
1 NATIONALDAGEN
26 personer deltog i arbeten av olika slag, främst på Eivors Camping,
men även vid vindskyddet (vid gamla sågen) och vid vattenverket.
Tillsammans intog byborna en god wokad lunch. Behållningen blev 1050
kr netto.
2 POTATISHANDLAREN
Drygt 70 personer i publiken, vilket gav 10600 kr brutto. Föreställningen
kostade 5000 kr. Halva summan betalades av kommunen och föreningen
fick alltså betala 2500 kr. Det innebär att vi tjänade en nätt summa.
3 MIDSOMMARDAGEN
Över 80 personer deltog i tipsrundan, köpte lotter och fikade, vilket gav
3660 kr i föreningskassan.
Juni månads evenemang var både trevliga och lönande, och vi har så att säga
fått blodad tand. Den nätverksträff, som några av oss deltog i en kväll i maj gav
oss katalogen med utbud för hösten 2018 och våren 2019. Vi hoppas hitta
något lämpligt för Bystugan under hösten och kanske en utomhusföreställning
för sommaren 2019.
4 RIVALLEN
Projektet är nu i full gång med röjning, avverkning, grävning och
brobyggen. Byggruppen diskuterade behovet av tjära – linolja eller
tjärpapp till broarna.
5 MOTION
En form av motion, promenader med lotter som lockbete enligt
Bonäsmodellen togs upp utan något större gehör bland
mötesdeltagarna. Kanske är engagemanget på andra håll just nu. Vi
kanske kan återkomma till ämnet till hösten.
6 BJÖRNEN
Mats och Peter har oljat björnen.
7 KURSVERKSAMHET
Kanske något för vinterhalvåret. Förslag?

8 STUGANS FARSTUKVIST
Den nya fina farstukvistbron borde få någon slags behandling. Olja?

När vi kommit så långt i diskussionen bjöd ordföranden oss att ta plats vid det
trevligt dukade bordet, där vi trakterades med ”kalte platte” och vin, öl eller
bordsvatten, kaffe med kakor. Det smakade mycket bra medan ett fint
sommarregn, mycket efterlängtat, föll utomhus.

Vid tangentbordet
Barbro Lucia Jönsson Åslund

