Styrelsemöte i Renålandets byförening torsdagen den 25 oktober 2018.
Plats: Mullnäsets kök
Deltagare: Ingrid Jönsson , Orvar Jönsson, Mats Göransson, Bo Göransson, Bengt Zakrisson, Gunnel
Zakrisson, Barbro Jönsson Åslund.

1

Öppnande av mötet
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

2

Justerare
Mötet gav Bengt Zakrisson uppdraget att justera protokollet.

3

Godkännande av kallandesätt
Mötet godkände sättet att kalla.

4

Kassarapport
Kassören tog till orda och kunde meddela att föreningens ekonomi, trots betydande
utgifter för bl a indragning av vatten i Bystugan, är god.

5

Inkomna skrivelser
Angående dumpade sopsäckar vid Eivors Camping skriver taleskvinna för kommunen,
Annika Berglund, att man ingenting kan göra, då man inte kunnat hitta några spår efter
den skyldige bland soporna.
Sören Oscarsson, LIDER, har via mail undrat hur det gå med aktiviteten angående
Rivallenprojektet.
Aanna Johansson säger sig vara villig att besöka vår bystuga och tala om samer.

6

Genomgång av föregående protokoll
Delar av föregående protokoll diskuterades, varefter protokollet lades till handlingarna.

7

Kommande aktiviteter
Följande aktiviteter är planerade: Natur och kultur, dvs bildvisning av naturfilmaren
Andreas Rignér och uppläsning av nyskrivet stycke litteratur av författaren Peter Lucas
Erixon den 3 november, i Bystugan.
”Kamstabberas” i Bystugan den 29 december.
Musik våren 2019. The Hebbe sisters från Estrad Norr bjuder på ett program med
swingmusik i Bystugan.
Kanske kommer vi att lägga vårens aktivitetsdag till Rivallen.
Vi ska annonsera i kommunalmanackan om sommarcaéer i Juli/augusti 2019.

8

Pågående aktiviteter
Projekt Rivallen går planenligt. Väg, vindskydd och grillplats finns. Projektet har ungefär
ett år till på sig innan det ska vara klart.
Vatten i bystugan. Utomhusarbetet är i stort sett klart och vamvattenberedaren ligger i
köket och väntar på rörmokaren.
Övriga frågor

9

Arbetsfördelning inför den 3/11: Mats ordnar möbleringen i Bystugan, Gunnel o Bengt
handlar öche till mackor, Barbro bakar småkakor. Vi träffas i god tid innan evenemanget
börjar för att breda smörgåsar och duka.
10

Nästa möte
Vi träffas i styrelsen den 17 december kl 18.00 hemma hos Mats.

11

Mötet avslutas
Ordföranden slog klubban i bordet och avslutade mötet. Sedan fick vi kaffe med
mjukpepparkaka och ”dammsugare”. Och naturligtvis pratade vi en massa, om både
högt och lågt, som vanligt. Det är alltid trevligt på våra möten.

Vid protokollet
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