
RENÅLANDETS BYFÖRENING   PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE   2015-04-23 

 

NÄRVARANDE: Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson. Orvar Jönsson, Bo Göransson, Sara Åkesson och 

Barbro Jönsson Åslund. 

 

1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Ingrid Jönsson hälsade välkommen  och förklarade det första styrelsemötet öppnat. 

2.   JUSTERARE 

Sara Åkesson valdes att justera dagens protokoll- 

3.   INFORMATION 

Ingrid informerade dels om samling vid Ejvors camping 1 maj  dels om Grillfest 6 juni (se bifogade 

anteckningar från Nöjeskommitténs möte 21/4 -15) 

4.   EKONOMIN 

Eftersom kassör Mats Göransson var förhindrad att närvara, hade Ingrid i uppgift att meddela att 

finanserna är under kontroll enligt följande: 

Bankkonto: 9978:- Handkassa: 7637:- 

Utgifter: Elräkning: 553:-  Glasruta: 750:-  Blommor: 220:-  Stolar: 1000:-  Hemsida: 508:- 

5.   HEMSIDA 

Orvar redogjorde för kostnader, tillblivelse mm. Adressen är; renalandet.se 

6.   SKRIVELSE 

Ingrid läste upp en skrivelse riktad till Servanet och fick mötets tillåtelse att skicka den från 

Byföreningen. 

7.   HANDLINGSPLAN FRÅN NOVEMBER 

På novembermötet fastslogs att det arbete som påbörjades på Bystugan för två år sedan ska 

göras klart dvs måla taket en gång till, sätta upp hängrännor, måla vindskivor mm. 

I samband med detta blir det Bengts uppgift att utföra en del grävningsarbete. 

Vi diskuterade även om det skulle gå anordna en boulebana i anslutning till Bystugan. 

        Ett fall för byggnadskommittén är bystugans golv, som verkligen bör förbättras. 

        8.   AKTIVITERER 

         De aktiviteter som planeras och som redan diskuterats i Nöjeskommittén, togs upp liksom 

         eventuella evenemang under semestern t ex loppis, boule, kubbspel. 

         9.   ÖVRIGA FRÅGOR 



         Någon kom med förslag om att ordna en pubafton, kanske till hösten. Alla var överens om att  

          byborna behöver umgås mer.  

 

        10.      NÄSTA MÖTE 

           Datum för nästa möte 7 juni 2015 kl 17.00. Ingrid kallar i god tid. Orvar ansvarar för fikat. 

 

        11.   MÖTET AVSLUTAS 

         Som avslutning bjöd Sara på en utsökt morotskaka till kaffet. Ordföranden tackade för visad  

         Uppmärksamhet och avslutade mötet.- 

         . 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

-------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------

Barbro Jönsson Åslund   Sara Åkesson- 

 

 

      

    ---------------------------------------------------------

    Ingrid Jönsson 

    ordförande 

            

    


