RENÅLANDETS BYFÖRENING

PROTOKOLL

Styrelsemöte

2016-09-21

Bystugan

NÄRVARANDE: Ingrid Jönsson, Orvar Jönsson, Mats Göransson, Barbro Jönsson Åslund, Magnus
Forsberg, Bo Göransson, Gunnel Zakrisson

1

MÖTET ÖPPNAS
Ingrid förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen.

2

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Mötet godkände dagordningen.

3

VAL AV JUSTERARE
Magnus valdes att justera protokollet.

4

SKRIVELSER
Det fanns inga inkomna skrivelser.

5

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Barbro läste upp föregående protokoll, vilket godkändes och lades till handlingarna.

6

EKONOMIN
Mats gav en redogörelse för föreningens ekonomi. Trots ett underskott på 8.814,00 kr hittills
i år, har kassören 16.105,08 kr i kassan. Läget är alltså under kontroll.

7

KOMMANDE AKTIVITETER
Vi planerar att ha en sopplunch eller -middag i Bystugan den 19 november. Festkommittén
sammanträder den 8 november kl 18.00 hos Barbro och finslipar detaljerna.

8

BYGGNADSKOMMITTÉN
Byggnadskommitten har gjort det som planerades till den 20 augusti, dvs ny entre till
Bystugan. Den är inte målad, men det kommer att göras till våren. Dessutom finns det jobb
för en elektriker kvar: uttag (för julgran?) och belysning.
Bystugans kök finns i tankarna, men då det är älgjakt och annat att syssla med ett tag
framöver, får vi se tiden an.

9

RIVALLEN
Ingenting har hänt sedan sist. LEADER har angående kostnadsförslag krav på flera exempel
på entreprenörer. Orvar har kontaktat ett par grävare, vilket ska tas med i ansökan. Mer
information om projektet ska tillföras. Orvar kollar priser på vindskydd.
Ingrid och Orvar har skrivit en fördjupning av projektet och förväntningar på det.

10.

ÖVRIGA FRÅGEOR
På förekommen anledning: Mats undervisade oss om allmänningar, var de finns, varför och
hur de blivit till. Han visade kartor på var de ligger i anslutning till Renålandets by. Vi tog
till oss informationen med stort intresse.
Ellen Strömberg, f d renåbo, har erbjudit byn en motorsågstillverkad björn, apropå
Bjennvägen. Vi tackar ja till erbjudandet och tar emot den till våren.

11

NÄSTA MÖTE
Nästa möte blir den 21 november kl 18.00 i Bystugan.

12

MÖTET AVSLUTAS
Ingrid knackade med pennan i bordet och förklarade mötet avslutat. Sedan drack vi kaffe
och åt nybakade kakor. Särskilt god var Gunnels äppelkaka.

Vid protokollet

Justeras

_______________________
Barbro Jönsson Åslund

_______________________
Magnus Forsberg

-----------------------------------------Ingrid Jönsson ordförande

