MÖTE MED RENÅLANDETS BYFÖRENING – STYRELSE, BYGGNADSKOMMITTÉ och NÖJESKOMMITTÉ
Tisdagen den 6 februari 2018
Vid runda bordet i Mullnäsets kök
Närvarande: Ingrid och Orvar Jönsson, Gunnel och Bengt Zakrisson, Barbro och Åke Åslund, Mats
Göransson, Bo Göransson och Marlen Jonsson.

1

ÖPPNANDE AV MÖTET
Ingrid öppnade mötet och hälsade välkommen.

2

DAGORDNINGEN
Förslag till dagordning godkändes.

3

JUSTERARE
Att justera dagens protokoll utsågs Åke Åslund.

4

SÄTTET ATT KALLA
Mötet godkände sättet att kalla med e-post.

5

KASSARAPPORT
Mats har gjort bokslut och kunde konstatera att det varit en positiv ekonomisk utveckling i
föreningen; eget kapital är 23.711,58 kr. Vidare kunde kassören meddela att hela den
ansökta summan, när det gäller Rivallenprojektet, har beviljats. Man kan få förskott och
Mats får i uppdrag att söka detta.

6

SKRIVELSER
Inga skrivelser har kommit till föreningen.

7

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Barbro läste upp de viktigaste delarna av föregående protokoll, vilket därefter lades till
handlingarna.

8

ÅRSMÖTE
Datum för årsmöte fastställdes till lördagen den 17 mars kl 18.00 i Bystugan. Kallelse utgår
via affisch på anslagstavlan, hemsidan och Facebook. (sekreterarens uppdrag)
Mötet gick igenom valen till styrelsen.

9

EVENEMANG
Planerade evenemang:

Påskpimpeln på Renåsjön 1/4
Kulturcafé på Saga 4/4
Potatishandlaren (teaterföreställning) vid Bystugan

10 INFORMATION
Ingrid hade information om Air2fibre, som hon fått genom mail från Ann-Louise Hansson,
kommunens bredbandssamordnare. Enligt detta tycks en lösning på våra bredbandsbehov
finnas inom räckhåll. Mötet beslöt bjuda in A-L Hansson till nästa möte.

11 BYGGNADSKOMMITTÉN
Orvar och de andra i kommittén hade en del tankar och idéer om Rivallenprojektet. Det är
hög tid att beställa det vindskydd, som ska stå på Rivallen, varför Orvar fick i uppdrag att
göra detta. Vidare diskuterades avverkning på vallen och vägbygge till platsen. Man måste
vidtala några personer, som ska utföra visst arbete, som inte ”gubbarna” själva kan ta itu
med.
12 ÖVRIGA FRÅGOR
Föreningen ska söka driftsbidrag.
13 NÄSTA MÖTE
Nästa möte är årsmötet.
14 AVSLUTNING
Mötet avslutades med kaffe och kakor under trivsamt småprat.

Vid protokollet

Justeras

____________________
Barbro Jönsson Åslund

_____________________
Åke Åslund

_______________________
Ingrid Jönsson ordförande

