RENÅLANDETS BYFÖRENING

PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE MED BYGGNADS- och
FESTKOMMITTÉN
BYSTUGAN

2017-11-05

NÄRVARANDE: Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson, Mats Göransson, Barbro Jönsson Åslund, Orvar
Jönsson, Bo Göransson, Gunnel Zakrisson, Åke Åslund

1

ÖPPNANDE AV MÖTET
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

2

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes efter ett par små ändringar och tillägg.

3

VAL AV JUSTERARE
Åke Åslund valdes att justera dagens protokoll.

4

GODKÄNNANDE AV SÄTTET ATT KALLA
Sättet att kalla (mejl) godkändes.

5

KASSARAPPORT
Enligt kassören har 2 200 :- tillkommit sedan förra mötet; dels behållning från
surströmmingsfesten, dels bidrag från kommunen. En skuld till O Jönsson har betalats, men
det har inte varit några andra utgifter. Idag har föreningen ett eget kapital på 24 308 :-.

6

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Sekreteraren läste upp förra mötets protokoll, som kommenterades och lades till
handlingarna.

7

EVENEMANG 8/11 2017 KL. 19.00
Inför det kommande besöket av tre damer med programmet ”SÄG DET I TONER” från
ESTRAD NORR fanns det några saker, rörande serveringen, att diskutera. Gunnel lovade baka
matbröd till 40 smörgåsar och Åslunds handlar pålägg till mackorna, kaffe, mjölk mm. Barbro
bakar kolakakor.

8

PÅGÅENDE PROJEKT
Återigen några ord om RIVALLENPROJEKTET och nu visste Mats att berätta att det ” rör på
sig”, och pengarna verkar vara i sikte om en inte allt för avlägsen framtid.

9

FÖRTYDLIGANDE AV FIRMATECKNARE
Då det från Jordbruksverket krävts ett förtydligande av punkten FIRMATECKNARE, beslöts av
mötet att som firmatecknare, för att verkställa in- och utbetalningar, underteckna avtal, samt
i övrigt företräda föreningen skall vara ordförande och kassör var för sig.

10 KOMMANDE AKTIVITETER
Festkommittén föreslog något slags evenemang i bystugan i december, och efter en kort
diskussion beslöts att vi ska äta lite (överbliven) julmat tillsammans den 28/12 kl 15.00. Vi
Kallar det TABBERAS I BYSTUGAN. Riktlinjer för tillställningen dras upp av festkommittén vid
ett senare tillfälle.
11 BYGGNADSKOMMITTÉN REDOGÖR
Orvar tog till orda, och började med att konstatera att inget särskilt hänt den senaste tiden,
men han hade annat att förtälja: Teracom har ett luftburet bredband (AIR2FIBRE), som skulle
kunna vara till gagn för oss. Hans förslag var att vi till nästa möte ska bjuda in Sören
Oscarsson från LEADER för mer information och diskussion. Mötet beslöt att så ska ske.
12 ÖVRIGA FRÅGOR
 Flyktingar
Vi diskuterade möjligheten att vid något tillfälle laga mat tillsammans med flyktingar,
kanske i Skalbäckstugan.
 Vägen
Orvar har gjort ett förslag till skrivelse, angående vår usla väg, vilken mötet godkände
och som nu ska skickas till berörda instanser.
 Fixa till Bystugan
Barbro och Åke får ordna med gran till advent och köpa någon slags fönsterbelysning,
kanske på Röda korset.
13 NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir v 2 eller v 6, i god tid före årsmötet.
14 MÖTET AVSLUTAS
Ingrid avslutade mötet och vi fikade, innan vi gick hem i den fallande snön.
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