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ftÄRVaRnUOE: lngrid Jönsson, Orvar Jönsson, Gunnel Zakrisson, Bengt Zakrisson, Jon Zakrisson, Mats

Göransson, Bo Göransson, Marlen Jonsson, Barbro Jönsson Åslund

1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföra nden förklarade mötet öppnat

2 DAGORDNING

Mötet godkände dagordningen.

3 JUSTERARE

Gunnel Zakrisson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4 SÄTTETATTKLLA

Sättet att kalla med mejl och lapp på anslagstavlan godkändes

KASSARAPPORT

Enligt den dagsfärska "Ekonomisk ställning i Renålandets byförening...", som kassören delade
ut till de församlade, har föreningen fortsatt god ekonomi. På inkomstsidan kan särskilt
nämnas att årets sommarkaf6er inbringat över 16.000 kr, vilket är ca 6.000 kr mer än förra
årets.

SKRIVELSER

lnga skrivelser denna gång.

7 FÖREGÅENDE PROToKoLL

Föregående protokollgranskades, kommenterades och lades till handlingarna.

8 SOMMARCAFEER,utvärdering

Sommarens fyra kafder har varit roliga, varierade med mårrga gäster. Vi hade aldrig mindre
än 50 gäster, och en fredag var det 115 personer, som fikade i vår bystuga. Sommarcaf6erna
fungerade som samlingspunkter för folk, och vi såg att en del gäster återkom, inte bara en

utan flera gånger under kafdperioden.
Naturligtvis tar vi lärdom av sommarens erfarenheter, och vi kommer att under den
kommande hösten och vintern fundera på hur vi ska utveckla vår kaf6verksamhet till nästa
sommar.

I detta sammanhang diskuterades även behovet av nya kaffebryggare och termosar.

9 FRAMTIDAARRANGEMANG:

A/ ld6er inför föreningsmässan 22-23 augusti: Mats gör en broschyr, Marlen "snickrar ihop"
en lagom svår rebus för besökarna att lösa, och de tävlande kan vinna en mössa med
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renålogga på. Viska visa vår hemsida med hjätp av den utrustning, som Mats lånar ut.
Godiset ska vara godare än förra årets.

B/ Kulturkaf6 på Saga i mars 2020: Om vifår en ojämn vecka kan Mats ställa upp med ett
föredrag även den här gången.

10 RIVALLEN. lnvigningsplanering
lnför invigningen lördagen den 28 september kl 1.2.00 beslöts att särskilt bjuda in
representanter för LEADER, SCA kommunen, turism/fritid.
Mats ska tala, för han är den som kan historien bäst.

Vi ska bjuda på kolbullar med lingon, korv m bröd, kaffe med någon slags kakor och bullar.
Vi ska ha engångstallrikar/muggar men riktiga bestick. Bengt försöker få COOP att sponsra
fläsk mm och Marlen går till ICA och ber om korv/bröd.
Utedasset ska utrustas med papper och våtservetter.
Eftersom det kommer att bli en omfattande tillställning beslöts att ha ett möte närmare den
28/9 för att stämma av och kolla att allt är under kontroll.

LI HAR VI SÅlT ruÅERN TRÖJOR OCH MÖSSOR?

Tröj/mössförsäljningen har gått bra hittills, och vi kommer att fortsätta sä§a så snart tillfälle
ges. Tröjorna och mössorna finns nu inte bara i närområdet, utan även runt om i Sverige,

lllinois och Kalifornien.

12 öVNIER FRÅGOR

Föreningen kommer inte att arrangera surströmingsätande i år.

13 NÄSTA MÖTE

Nästa möte: den 23 september kl 19.00 hos Barbro.

14 AVSLUT

Mötet avslutades med kaffe m dopp plus social samvaro

Vid protokollet o Justeras
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