RENÅLANDETS BYFÖRENING 31 AUGUSTI 2017

PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE
BYSTUGAN
NÄRVARANDE: Ingrid Jönsson, Orvar Jönsson, Bengt Zakrisson, Gunnel Zakrisson, Mats
Göransson, Bo Göransson, Åke Åslund, Barbro Jönsson Åslund, Marlen Jonsson och Magnus
Forsberg (i stor brådska)

1. MÖTET ÖPPNAS
Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen.
2 JUSTERARE
Justerare för dagen heter Bo Göransson.

3

EKONOMI
Mats kan, efter sommarens aktiviteter, visa på en gynnsam utveckling av ekonomin.

4

RIVALLEN mm
Enligt Mats och Ingrid kan projekttiden förlängas med ett år.
Ingrid kan, efter kontakt med Sören Oscarsson, berätta att det
finns goda möjligheter till radiolänkat bredband i vårt område.
Orvar redovisar besök på Rivallen i sällskap med Bengt, Bo och
företrädare för SCA, Christer Eriksson. Enligt detta har vi fått i
stort sett fria händer att avverka både stora träd och sly. Förslag från
mötesdeltagarna: sälja virket och ordna vedlotteri.

5 UTVÄRDERING AV SOMMARCAFÉ
De fyra cafédagarna gav 8.435 kr, vilket var bra. Det kom fler gäster
för varje fredag som gick i juli, något som tyder på att det var uppskattat.
Vi tänker jobba med och utveckla sommarcaféet till nästa sommar. Helst skulle vi se
att fler engagerar sig, så att vi kan vara åtminstone tre eller kanske fyra i ”persona-

len”.

6

RAPPORT FLYKTING
Ingrid redogör för flyktingbesök på Mullnäset en fredag i augusti, då en grupp med
flyktingar och en grupp från Byföreningen träffades, åt soppa och umgicks under
enkla former ett par timmar. Det var en trevlig upplevelse från båda håll och kommer förmodligen att leda till flera liknande aktiviteter.

7

SURSTRÖMMINGSKALAS
Årets surströmming kommer att avätas i Bystugan den 8 september kl 18.30.
Alternativ till surströmmingen kommer, som vanligt, att finnas. Marlen bakar en
kaka till kaffet och Mats bidrar med päran, kokade och klara. Vi ber om vinster till
lotteriet. Barbro gör en liten affisch och sätter upp på anslagstavlan med det
snaraste.

.
8 FÖRENINGSMÄSSA
Vi ska delta i föreningsmässan i Strömsund 1 – 2 september. Ingrid, Orvar, Åke och
Barbro representerar vår förening.

9

BJÖRNEN
Björnen, som verkligen fått uppmärksamhet, inte bara på plats, utan även i media,
borde vara belyst i vintermörkret, tycker Mats och vi andra håller med. Vi måste ta
reda på vem inom kommunen som skulle kunna hjälpa oss få detta till stånd.

10 ESTRAD NORR
Estrad Norr erbjuder en liten grupp bestående av tre damer, som ger en föreställning kallad ”Säg det i toner” den 8 november kl 19.00. Mötet beslutar att tacka ja
.
11 VÄGEN

Föreningen kommer att upprätta en skrivelse angående den dåliga kvaliteten på
vår väg och sända denna skrivelse till berörda myndigheter.

12

NÄSTA MÖTE
Vi träffas nästa gång den 5 november kl 18.00 i Bystugan.

13 AVSLUTNING
När Ingrid avslutat mötet fikade vi. Ovanligt stora kanelbullar och goda småkakor
smakade bra denna sista sommarkväll år 2017.
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