STYRELSEMÖTE I RENÅLANDETS

PROTOKOLL

BYFÖRENING

2018 - 05 – 23

BYSTUGANS ALTAN

NÄRVARANDE: Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson, Mats Göransson, Barbro
Jönsson Åslund, Orvar Jönsson, Bo Göransson, Magnus Forsberg, Gunnel
Zakrisson, Marlen Jonsson, Tina Norblad

1

ÖPPNANDE
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

2

JUSTERARE
Idag valdes Magnus Forsberg att jämte ordföranden justera protokollet.

3

ERSÄTTNING FÖR VISSA INSATSER INFÖR EVENEMANG
Mötet antog det förslag, som lagts angående ersättning för vissa
insatser inför evenemang, enligt följande: bakning av fikabröd för uppåt
40 personer, bakning av tunnbröd, ingredienser enl kvitto, plus
ersättning per timme, snöskottning eller jämförbara maskinarbeten per
timme 100 kr.
Ett anslag med dessa bestämmelser ska finnas på plats, förslagsvis på
insidan av städskåpsdörren i bystugan. Sekreteraren ser till att detta
sker.

4

MALL FÖR REDOVISNING AV ARRANGEMANG
Kassören tillhandahåller blanketter, där man kan fylla i utgifter alt
inkomster i samband med ett arrangemang, och lämna in.

5

KOMMANDE AKTIVITETER
Rivallen
Hög tid att ta itu med projektet, varför man beslöt att vandra till
Rivallen på söndag den 27/5 kl 12.00 för att dels titta på var väg med
broar ska dras, dels förbereda den avverkning, som måste göras.

Man måste anställa entreprenörer för grävning och avverkning.
Bengt hade förslag på virke till broarna och Magnus har t ex både
motorsågskörkort och förmågan att skriva fakturor. Detta plus en del
annat angående projektet diskuterades. Enligt Mats har vi fått
61 000 :- i förskott, så Orvar kan betala vindskyddet, som han
beställt, när det kommer.
Alla timmar ideellt arbete ska redovisas.
Eivors camping 6 juni
Enligt tradition träffas vi på Eivors camping för arbete och lunch.Vi
träffas kl 11.00 och äter kl 13.00.
Under dagen finns det olika saker att ägna sig åt: röjning och
städning av rastplats och vid vindskyddet, vissa åtgärder i
vattenföreningen, diverse reparationer av anslagstavlor mm.
Gunnel och Marlen handlar till lunchen. Barbro bakar något till
kaffet.
Barbro sätter upp ett anslag.
Flytta virkeshögen
Förslaget att täcka högen till framtida behov antogs enhälligt.
Föreställningen Potatishandlaren
Estrad Norr gästar oss med föreställningen Potatishandlaren bakom
fjöset hos Mats den 18 juni kl 19.00. Byföreningen säljer
inträdesbiljetter à 150 kr, och då ingår fika, som vi också fixar. Mats
och Marlen bakar mjukbröd till stutar. Orvar kollar sitt
partytältförråd. Det kan ju bli regn, och Bystugan är upptagen som
loge för skådespelarna. Man måste även ordna med Bajamajor.
Midsommarfirande
Eftersom vi har ett välfungerande koncept, kör vi enligt detta i år
med. Mats får stå sitt kast och utföra det han i ett obetänksamt
ögonblick lovat: konstruera frågor till skogspromenaden och sätta
upp dem. Marlen lovade göra barnfrågor.
Förhoppningsvis räcker brödet (se ovan) till stutar även denna dag,
annars får vi handla till fikat. Barbro fick uppdraget att kolla med
nöjeskommittén vad som behöver handlas.
Vi brukar ha lotterier, så det blir det också.

Barbro sätter upp ett anslag.
Sommarcaféer
Vi kommer att ha fredagar som cafédagar i juli och första veckan i
augusti: 13, 20, 27 juli och 3 augusti.
13 juli Mats, Bo och ev Peter, 20 juli Marlen plus medhjälpare, 27 juli
Gunnel och Bengt m fl, 3 augusti Jönssons och Jönsson Åslund.
Vi har öppet 11.00 – 15.00.
Det ska kosta 50 kr att fika.
Man får själv bestämma vad man ska servera, men det ska alltid
finnas smörgåsar och brödportion som består av ”grovdoppa” plus
ett par sorters småkakor.
Barbro gör affischer, som vi sätter upp på kommunens anslagstavlor.
Surströmming
Vi äter surstömming i Bystugan den 7 september.
Planeras vidare senare.
6

ÖVRIGT
Åke hälsar att han tjärat björnens nederdel. Mats har olja kvar och
kommer vid tillfälle att behandla resten av björnen.
Bo påminde om behovet av ett rasskydd över Bystugans entré.

7

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Vi ses i styrelsen 22 augusti.

8

AVSLUTNING OCH FIKA
Mötet avslutades och kaffet togs ut. Det började bli lite kyligt, men vi
satt ändå kvar en lång stund i den vackra försommarkvällen.
Någon/några hade tagit med massor av smarrigt fikabröd. Innan vi
skildes bar några starka personer in bordet och stolarna och några
diskade kaffekopparna.

Vid protokollet

Justeras

___________________
Barbro Jönsson Åslund

__________________
Magnus Forsberg

____________________
Ingrid Jönsson

