
RENÅLANDETS BYFÖRENING  ÅRSMÖTE 

Renålandets Bystuga   17 mars 2018 

Närvarande: 18 personer 

 

1 Årsmötets öppnande 

Ordförande Ingrid Jönsson öppnade mötet och hälsade de 

församlade välkomna. 

 

2 Godkännande av årsmötets stadgeenliga sammankallande 

Kallelse till årsmötet har skett genom inbjudan på byns 

anslagstavla, på hemsidan, på Facebook och i enstaka fall direkt i 

medlemmars postlådor. Mötet godkände sättet att 

sammankalla. 

 

3 Val av mötesfunktionärer 

Ordförande för årsmötet Bengt Zakrisson 

Sekreterare för mötet Barbro Jönsson Åslund 

Justerare och rösträknare Marlen Jonsson  

 

4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

5 Verksamhetsberättelse 

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2017, vilken 

kommenterades och godkändes. 

 

6 Ekonomisk berättelse och bokslut 

Kassören delade ut bokslut för Renålandets byförening till de 

närvarande och kommenterade och förklarade på ett 

pedagogiskt sätt, så att det framgick att föreningens tillgångar i 

dagsläget uppgår till 23.711,58 kr. 

 

7 Revisionsberättelse 

Orvar Jönsson läste, i revisor Peter Lucas Erixons frånvaro, upp 

revisionsberättelsen. 

 



8 Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

  

9 Val av styrelse, revisorer och valberedning 

 

Styrelse 

Vice ordförande 2 år Bengt Zakrisson 

Vice sekreterare 2 år Orvar Jönsson 

Kassör 2 år  Mats Göransson 

Ledamot 2 år  Magnus Forsberg 

Suppleant 2 år   Stefan Åkesson 

Suppleant 2 år  Robin Alstergren 

 

Valda vid 2017 års årsmöte och som alltså har ett år kvar av sin 

mandatperiod är:  

Ordförande  Ingrid Jönsson 

Sekreterare  Barbro Jönsson Åslund 

Ledamot   Bo Göransson 

Ledamot   Åke Åslund 

  

 

Revisorer 

Ordinarie  Mickie Thom 

Suppleant  Börje Zakrisson 

 

Valberedning 

Marlen Jonsson och Margaretha Zakrisson 

 

10 Firmatecknare 

Ordförande och kassör var för sig för att verkställa in- och 

utbetalningar, underteckna avtal samt i övrigt företräda 

föreningen. 

 

11 Fest/nöjeskommitté 

Ingrid Jönsson (sammankallande) 

Gunnel Zakrisson 

Barbro Jönsson Åslund 

Marlen Jonsson 



 

12 Byggkommitté 

Orvar Jönsson (sammankallande) 

Bo Göransson 

Bengt Zakrisson 

Magnus Forsberg 

Jon Zakrisson 

 

13 Motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

 

14 Information 

Rivallen: Mats kunde meddela att projektet fått 183974 kr av 

LEADER-pengar och att projektet ska vara genomfört den 31 

oktober 2019. Av Mats fick samtliga hushåll en sammanställning, 

som visar att så gott som alla renåbor härstammar från de 

svedjefinnar, som en gång brukade Rivallen. Det tackar vi för. 

Orvar berättade att ett vindskydd beställts, och det kommer att 

levereras på vårkanten, när snön försvunnit. 

Air 2Fibre: Ingrid och Orvar Informerade: det handlar om fast 

telefoni och trådlöst bredband. Det ska bli ett möte i 

Skalbäckstugan den 4/4 kl 15.00, där kommunens 

bredbandsamordnare Ann-Louise Hansson och Telias Björn Berg 

kommer att närvara. 

Solceller: Ingrid har varit på information om användning av 

solceller och rekommenderade en föreläsare, som vi kan bjuda 

in till föreningen. 

 

15 Planerade aktiviteter 

  Kulturcafé på Saga i Strömsund den 4 april 2018 

MATS GÖRANSSON berättar om projekt Rivallen  

Byföreningen säljer fika. 

 Teater 

Estrad norr ger POTATISHANDLAREN den 27 juni vid Bystugan 

i Renålandet. 

 Föreningsmässan på FH i Strömsund 24-25 augusti 2018. 

 Pimpeltävling på påskdagen 



 Eivors Camping på nationaldagen med röjning och dyl. 

 Midsommarfirande 

 Sommarcaféer 

 Surströmming 

 Rivallenprojektet 

 Mm 

 

16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

17 Avslutning 

Bengt tackade för förtroendet att leda mötet, för visat intresse, 

slog klubban i bordet och avslutade mötet. 

 

Under den stund av samvaro med kaffe, smörgåsar och kakor 

som nu tog vid, sålde Åke 100 lotter.  Bl a en fin fruktkorg 

sponsrad av Simonsons Handelsbod lottades ut. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

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

Barbro Jönsson Åslund Marlen Jonsson 

 

 

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

Bengt Zakrisson                            Ingrid Jönsson 

(mötesordförande)  (ordförande) 

    

  

 

   

 

 


