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Närvarande: Ingrid Jönsson, Mats Göransson, Orvar Jönsson, Bo Göransson, Barbro Jönsson
Åslund

1 MÖTET ÖPPNAS
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
2 JUSTERARE
Bo Göransson valdes att justera dagens protokoll.
3 EKONOMISK RAPPORT
Mats redogjorde för det rådande läget på ekonomifronten. Vi kunde konstatera att
året börjat bra. Föreningens kapital har ökat med 5.811,00 kr sedan årsskiftet. Eget
kapital är numera 29.522,58 kr.
4 VÅRENS/FÖRSOMMARENS HÄNDELSER
Föreningen planerar: * Tacobuffé i Bystugan 30 april
* Aktivitetsdag vid Eivors Camping 6 juni
* Tipsrunda på midsommardagen, 23 juni
* Teater vid Bystugan veckan efter midsommar
De olika aktiviteterna planeras inom grupperna.
5 SCHABLONERSÄTTNINGAR
Styrelsen diskuterade ersättningar för olika ”tjänster” inom föreningen. Man beslöt
att upprätta en lista enligt vilken man kan få ersättning för t ex bakning, snöskottning
o dyl.
6 INVESTERING
Föreningen har inhandlat en projektorduk, vilken kom väl till pass under vår
”solelskväll” den 23 april, då vi fick nyttig information om solcellsanläggningar och
liknande. Duken kostade 3 000 kr
7 INSPIRATIONSTRÄFF
Föreningen har inbjudits att delta i en inspirationsträff för kultur på Saga den 8 maj.
Några styrelsemedlemmar kommer att delta i träffen.
8 FÖRENINGSMÄSSA

Vi kommer även att delta i den föreningsmässa, som planeras till hösten -18.
Förhoppningsvis har föreningen då något att visa rörande Rivallenprojektet.
9 MOTION
En fråga om motion i byn väcktes. Kanske skulle vi på något sätt kunna locka bybor
att motionera genom att promenera mera. Vi skulle kunna lotta ut skraplotter till den
som är flitigast. Frågan skjuts på framtiden.
10 RIVALLEN
Det är snart dags att ta itu med Rivallenprojektet på allvar. Så fort snön tinat bort,
bör man ha en planeringsdag, då det tas beslut om vägens riktning, brobyggen och
vilka träd, som ska avverkas mm.
11 HEMSIDAN
Orvar påminde om att det är fritt fram att sända bidrag till hemsidan. Det är till och
med önskvärt att fler deltar med bidrag. Dessutom bör styrelsemedlemmarna ha
tillgång till e-postadressens lösenord.
12 NÄSTA STYRELSEMÖTE
Preliminär tid för nästa möte blev 23 maj 2018.
13 ÖVRIGT/AVSLUTNING
”Nu vill jag ha kaffe!” utbrast en av bröderna Göransson, och då alla frågor för kvällen
var behandlade, fann ordföranden det för gott att avsluta mötet och duka fram kaffe
och nybakt mjukpepparkaka.
Som vanligt fanns det mycket att samtala om under den stund av gemytlig samvaro,
som följde kring kaffebordet.
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