
MÖTE MED SryRELSE oCH KoMMITTEER I RENÅLANDETS BYFÖRENING
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ruÄRVRRRI{OE: lngrid Jönsson, Orvar Jönsson, Bengt Zakrisson, Gunnel Zakrisson, Mats Göransson,
Bo Göransson, Börje Zakrisson, Jon Zakrisson, Barbro Jönsson Äslund.

l- Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Jönsson öppnade mötet.

2 Dagordning

Dagordningen godkändes.

3 Justerare

Gunnel Zakrisson valdes att justera protokollet tillsammans med lngrid Jönsson.

4 Sättet att kalla

Mötet godkände sättet att kalla.

5 Kassarapport

Mats Göransson fick ordet och gav en kort rapport. lnte mycket har hänt sedan förra
mötet. En elräkning på drygt 500:- har betalats.

6 Föresående protokoll

Föregående protokoll lades, efter en kort diskussion, till handlingarna.

7 Heimbvedarådslas

Den 11. november hölls Heimbygdarådslag under ledning av Kristina Ernehed på Folkets

Hus i Strömsund. Från vår förening deltog lngrid, Orvar och Barbro. Där fick vi bl a lära oss

att det är viktigt att vara med i RUS, Regional Utvecklings Strategi, för att få del av medlen.
I år har alla resurser gått till Östersund och Åre. lnför en revidering av RUS är det alltså av

stor vikt att vi i övriga kommuner deltagit i de olika råden och avgett våra synpunkter. Vi

tryckte särskilt på behovet av täckning för mobiltelefoni och bredbandutbyggnad.
Vi fick även i grupper diskutera kulturens betydelse

8 Hur gick adventsmyset?

Adventsmyset den 8 december gick bra, nästan över förväntan, då inte mindre än 35
personer samlats för att äta gröt och umgås, trots att det var skidskyttetävlingar på TV.

9 Planering av mellandagskamsen

Vi har redan satt upp affischer om mellandagskamsen, som är planerad till lördagen den
28 december kl 1,5.00. Nu fördelade vi uppgifterna enligt följnde: Kamstillverkare som
förra året, alltså Gunnel o Bengt, Mats, Barbro o Orvar och Marlen. Handlar och steker
fläsk och korv gör Gunnel och Bengt. Bakar en kaka till kaffet gör Barbro. Marlen ser över
tröj/mösslagret och beställer mössor i olika färger. Resten går på inarbetad rutin.

10 Årsmötet 2020

Vi beslöt att ha årsmöte den 22 mars kl 1,1.00.



11, Vårens aktiviteter
De aktiviteter, som redan är planerade inför 2020 är

o Kulturcaf6 på Saga den lL mars. Mats G medverkar med ett föredrag kallat Jämtlands

enda Finnmark
o Trio Törn i Renälandets bystuga den 21 mars. De kostar 5 000:- och vi ska söka

arrangörsbidrag.

Övrisa fråeor
*Rivallen. Mats rapporterade att Oscarssons mycket positiva rapport nått jordbruksverket

den 9 dec 2019, varför vi inte kan vänta oss några pengar förrän till våren.

*Kaffebryggare. Orvar har gjort vissa efterforskningar och hittat en dubbelbryggare till

rimligt pris- Han beställer den, och vi hoppas få den till mellandagskamsen.

*Rasskydd/hängrännor på bystugan måste åtgärdas till sommaren.

x El. En ordentlig översyn och åtgärder när det gäller det elektriska i bystugan måste till.

Efter diskussion åtog sig Börje Z att vldtala Hans Book för uppgiften.

*Virket vid bystugan. Gör vi något med till sommaren.

*Mössor. Mötet beslöt ge uppgiften att se över tröj/mösslagret och att beställa mössor i

olika färger till Marlen J.

*Balja. Bo får köpa ett passande avtappningskärl till vattensystemet i bystugan.

Nästa möte

Vi ses på Mullnäset den 24 februari 2020 kl 19.00

1.4 Avslut

Mötet avslutades, och några av oss tog en påtår och en kaka till innan vi gick hem.

t2

13

Juste,ras {. ll
lowwÅffiLWU*

tg,ra rrSS*

GunnelZakrisson


