RENÅLANDETS BYFÖRENING Styrelsemöte

PROTOKOLL

Med kommittéer

2016-07-26

Bystugan

NÄRVARANDE. Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson, Barbro Jönsson Åslund, Orvar Jönsson, Bo Göransson,
Magnus Forsberg, Gunnel Zakrisson + Anna och Ella Zakrisson

1

ÖPPNANDE AV MÖTET
Ordförande Ingrid hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes.

3

GODKÄNNANDE AV SÄTTET ATT KALLA
Sättet att kalla godkändes.

4

VAL AV JUSTERARE
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Forsberg.

5

KASSARAPPORT
Vi fick ingen kassarapport eftersom kassören inte var närvarande.

6

SKRIVELSER
Inga skrivelser hade kommit in.

7

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll lästes upp, kommenterades och lades till handlingarna.

8

UTVÄRDERING AV SOMMARENS LOPPIS
Vi tyckte att det hade varit två lyckade dagar med ganska många besökare, som både fikade
och köpte en och annan pryl. Vi fick in en del pengar, men eftersom Mats var frånvarande,
kan vi inte säga den exakta summan. Överblivna saker har lämnats in på Röda korset och
”ratet” har gått till återvinningscentralen.

9

KOMMANDE AKTIVITETER
Närmast kommande aktivitet i föreningen är surströmmingsfesten den 20 augusti kl 18.00.
Den 27 augusti går den efterlängtande Fjösbattnpuben av stapeln. (den sköts av klanen
Zakrisson)
Ingrid, Barbro och Gunnel kommer att (med god hjälp av sina äkta hälfter, tror vi) ordna
Surströmmingen. Gunnel lovade baka tunnbröd, Ingrid och Barbro handlar och försöker
åstadkomma en kaka till kaffet. Det kommer att bli varm korv med bröd som alternativ till
surströmmingen.
Orvar ska koka päran.
Barbro fixar annonsering på anslagstavlan och Facebook plus att webmastern lägger in en
affisch på hemsidan en vecka i förväg.

Vi tar 50:- för mat och kaffe m kaka. Barn under 12 år får äta gratis.
Vi ska ha lotteri, där vi i förväg ordnar vinster. Vi ska med andra ord inte utarma gästerna
denna gång.
Gästerna måste dock anmäla sig på en lista, som vi sätter upp på anslagstavlan.
10 BYGGNADSKOMMITTÉN REDOGÖR
a) Rivallen
Exkursionen till Rivallen blev av enligt planering. Orvar har varit i kontakt med SCA
angående nyttjanderättsavtal och mötts av ett positivt gensvar.Han har skickat in
”nödiga” papper inklusive karta, men den berörde personen har semester. Där står vi nu.
Liten diskussion runt detta.
Nu måste en kostnadsberäkning göras och skickas in före den 4 augusti. Orvar föreslår att
en grupp samlas och fixar detta. Eftersom ärendet brådskar bestämdes det den 31 juli kl
18.00 . Orvar studerar Jordbruksverkets hemsida inför detta möte.
b) Bystugans entré
Bengt kommer med grävaren till bystugan redan den 27 juli på morgonen och Orvar och
Bo sluter upp för att markera var han bör gräva. Man måste inhandla bl a betong och
låna Barbros betongblandare. Sedan kan man säga att arbetet är igång, för det bör vara
klart den 20 augusti.
11 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor denna dag.
12 NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir den 21 september kl 18.00.
13 MÖTET AVSLUTAS
I avsaknad av klubba, slår Ingrid näven i bordet och förklarar mötet avslutat. Sedan fikar vi
och pratar om aktuella och intressanta händelser i när och fjärran.
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