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1

MÖTET ÖPPNAS
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

2

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes.

3

JUSTERARE
Åke Åslund utsågs att justera protokollet.

4

SKRIVELSER
Det fanns inga skrivelser att diskutera.

5

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Sekreteraren läste upp föregående protokoll, som kommenterades och lades till
handlingarna.

6

EKONOMIN
Kassören lämnade ut redogörelse för den ekonomiska ställningen i föreningen, och det
kunde konstateras att läget är positivt. Se bilaga.

7

KOMMANDE AKTIVITETER
Ingrid och Orvar representerar föreningen vid föreningsmässan på Folkets Hus den 24 och 25
augusti. Marlen och ev Barbro och Åke gör dem sällskap, åtminstone under en viss tid.
Den 7 september kl 19.00 serverar vi surströmming i bystugan. Barbro sätter upp affisch på
anslagstavlan och lägger lappar i vissa brevlådor. Mats bjuder på en kastrull kokt potatis.
Resten planeras av nöjeskommittén.
Vi tänker oss även en del evenemang med kultur utifrån. Mats har kontakt med
naturfilmaren Andreas Regnér, som ställer sig positiv till ett framträdande i
oktober/november, kanske i ”dubbelhelgen”.
Ingrid kan kontakta Aanna Johansson för ett föredrag om samer.
Hon ska även ta kontakt med Estrad Norr för att höra om de har en föreställning, som passar
vår lilla scen.

8

BYGGNADSKOMMITTÉN RAPPORTERAR
Rivallenprojektet har tagit ett rejält kliv framåt i sommar. Detta har gjorts: fyrhjulingsväg, tre
broar, vindskydd. Det är mycket kvar att göra, men det är ett år kvar till invigningen.

9

ÖVRIGA FRÅGOR





Eftersom vi dragit in så mycket pengar under det gångna året, finns det nu pengar att dra
in vatten och skaffa en varmvattenberedare till stugan. I det sammanhanget bör man
även se över avloppets beskaffenhet. På sikt bör man även byta ut elementen och
eventuellt sätta in en luftvärmepump. Det elektriska behöver en översyn.
På Marlens fråga om man kan hyra Bystugan, är svaret ”ja”. Dygnshyran är 200 kr.

10 NÄSTA MÖTE
Preliminärt datum för nästa möte bestämdes till 25 oktober.
11 MÖTET AVSLUTAS
Ingrid slog klubban i bordet och avslutade mötet. Så drack vi kaffe och pratade om ditt och
datt.
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