PROTOKOLL FÖRT VID RENÅLANDETS BYFÖRENINGS STYRELSEMÖTE den 15 oktober 2015
PLATS: hos Mats
NÄRVARANDE: Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson, Barbro Jönsson Åslund, Orvar Jönsson, Mats
Göransson, Bo Göransson, Magnus Forsberg

1

MÖTETS ÖPPNANDE
Ingrid hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2

KALLELSE
Eftersom så många kommit till mötet, antogs att kallelsen genom mejl hade gått fram.

3

DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

4

JUSTERARE
Magnus Forsberg valdes att justera dagens protokoll.

5

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Förra mötets protokoll lästes, kommenterades och lades till handlingarna.

6

KASSARAPPORT
Mats började med att säga att lite har hänt sedan förra mötet, men fortsatte med att
berätta att han dock fått in 6056 kr från ”Fjösbatt`npuben” hos Bengt. Gunnel och Bengt
föreslår att 4000 kr av detta ska reserveras för utgifter i samband med nästa års evenemang
av samma art. Man kan inte förutsätta att orkestern ska vara gratis då. Eftersom puben blev
något av en braksuccé, menade de församlade att vi ska jobba för att det blir ett
återkommande inslag i föreningsverksamheten.
Föreningen har nu över 15000 kr i kassan
.
SKRIVELSER
Inga skrivelser hade inkommit.

7

8

9

KOMMANDE AKTIVITETER
Barbro redogjorde för ett förslag från nöjeskommitténs möte den 7 oktober. Det går ut på
att eftersom det brukar vara så ”trångt” för aktiviteter i advent, skjuter vi upp vår planerade
tillställning till januari 2016. I stället för adventsfika föreslår vi ett mellandagsknytis den 2
januari på eftermiddagen. Tanken bakom detta är att vi kanske kan locka några
helgbesökare utöver byborna.
Mötet antog förslaget. Vi kommer att annonsera på lämpliga ställen som anslagstavlan,
hemsidan och facebook i god tid. Innehållet i eftermiddagen kommer att bli knytisbuffé. lite
allsång, paketauktion o dyl. Viktigast av allt: social samvaro inte på nätet utan i verkligheten
.
BYGGNADSKOMMITTÉN

Orvar rapporterar att Eivors Camping har utrustats med ytterligare bord och bänkar.
Dessutom har gammeldasset städats bort. (enl Barbro kommer det även att sättas upp
fågelholkar i träden)
Orvar hade även funderingar angående Bystugans entre. Man dikuterade en utbyggnad
med rullstolsramp. Detta får man återkomma till vid ett senare tillfälle
.
10 ÖVRIGA FRÅGOR








Mats har varit i kontakt med Swedbank, som inte längre hanterar kontanter. Förslaget är
att vi byter bank. Mats undersöker hur Handelsbanken ställer sig till exempelvis
insättning av pengar.
Hemsidan diskuterades. Webmastern efterlyste lite mer aktivitet från läsarna.
Ingrid har återigen varit i kontakt med ServaNet. Vi önskar att få en träff med dem.
En skrivelse till Telia angående mobiltelefontäckning diskuterades.
Uppdrag till Bygg. Komm. är att kolla vad det skulle kosta att sätta upp akustikplattor i
Bystugan. Orvar kollar.
Förslag till nya stadgar studeras till nästa möte. Ingrid delade ut läxan.

11 NÄSTA MÖTE
Styrelse och festkommitté kallas till möte hos Barbro och Åke den 9 december kl 18.00.
12 MÖTET AVSLUTAS
Mötet avslutades och Mats bjöd på kaffe/te och nybakt matbröd m olika pålägg. Gott!

Vid protokollet

Justeras

________________________
Barbro Jönsson Åslund

_______________________
Magnus Forsberg

___________________________
Ingrid Jönsson

