STYRELSEMÖTE I Renålandets Byförening
Torsdagen den 21 april hemma hos Bo Göransson.
Närvarande: Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson, Mats Göransson, Barbro Jönsson Åslund, Orvar Jönsson,
Bo Göransson och särskilt inbjudna Sören Oscarsson och Jan-Owe Johansson, båda företrädare för
LEADER.

1

ÖPPNANDE AV MÖTET
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

2

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes.

3

VAL AV JUSTERARE
Bengt Zakrisson valdes till justerare av protokollet.

4

GODKÄNNANDE AV SÄTTET ATT KALLA
Sättet att kalla godkändes.

5

KASSARAPPORT
Mats kunde glädjestrålande rapportera att föreningens ekonomi är god. Det har kommit in
inte mindre än 9 588:- under detta år. Vi har nu 25 789:- på bankkontot plus ett par tusen i
handkassan. Allt samarbete med Swedbank är avslutat.

6

SKRIVELSER
Inga skrivelser hade inkommit.

7

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Sekreteraren lyfte fram intressanta delar av föregående protokoll. Efter kommentarer och
diskussion lades det till handlingarna.

8

KOMMANDE AKTIVITETER
Aktivitetsdag med grillning vid ”Eivors camping” den 6 juni. Vi tyckte det skulle vara bra att
skaffa ett eller två partytält inför detta evenemang. Det kan ju bli regn. Bengt lovade att
sondera terrängen.

9

BYGGNADSKOMMITTÉN REDOGÖR
Framsteg angående den nya bystugeentrén: Bengt och Bo har huggit timmer, som Örjan ska
frakta till Tores såg, där det ska sågas. Orvar har haft en vision om hur det ska se ut och
visade en ritning, som han knåpat ihop. Så fort virket går att jobba med, kommer man att
sätta igång med byggandet.

10 ÖVRIGA FRÅGOR
 Företrädarna för LEADER presenterade sig och sin verksamhet och gav en mängd av
exempel och förslag på projekt, som ska föra bygden framåt. Vi i föreningen ska först
prata ihop oss om ett projekt, som vi vill driva, sedan tar vi kontakt med LEADER, som
hjälper oss att söka pengar, komma igång och utföra det. Det kan vara projekt som





Naturcamping på Rivallen eller Internetcafé i Bystugan. Endast fantasitorka kan sätta
stopp för idéerna.
Aktiviteten på Köp- och säljsidan är liten. Vad göra?
Bo presenterade ett eventuellt förslag till ny inredning till Bystugans kök. (sonen Andreas
ska byta köksinredning i sitt hus och kan ”sälja” den gamla billigt)
Ett vedbodbygge på ”Eivors camping” diskuterades liksom varifrån veden ska komma.

11 NÄSTA MÖTE
Nästa möte bestämdes till den 20 juni, lagom att finslipa planerna inför midsommarfirandet.
12 MÖTET AVSLUTAS
Mötet avslutades. Därefter bjöd Bo på gott kaffe med maffiga wienerbröd och kanelbullar.
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