Styrelsemöte i Renålandets Byförening 2017-02-22 kl 18.00 hos Mats

Närvarande: Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson, Mats Göransson Barbro Jönsson
Åslund, Orvar Jönsson, Gunnel Zakrisson, Bo Göransson, Peter Lucas Erixson
samt hunden Max.

1

Mötets öppnande
Ingrid öppnade mötet och hälsade välkommen.

2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3

Justerare
Att justera protokollet valdes Gunnel Zakrisson.

4

Skrivelser
Mats visade ett intyg om el från vindkraft från E.ON.
Ingrid berättade att föreningen hädanefter kommer att finnas i
Kommunens föreningskatalog.

5

Föregående protokoll
Ordföranden gick igenom föregående protokoll, vilket kommenterades
och lades till handlingarna.

6

Ekonomin
Mats redogjorde för ekonomin i föreningen. Trots att vi dragit in en hel
del pengar genom våra aktiviteter har vi hittills i år ett underskott på
8.000:- Mötet diskuterade hur man ska bära sig åt för att få in pengar.
Bl a har föreningen en del bidrag i sikte.

7

LEADER Rivallen
Ingrid, Orvar och Bengt, som varit i Hammarstrand på möte med
LEADER, där de redogjort för vårt projekt, hade positiva hälsningar till
föreningen.
En idé i det här sammanhanget är att dokumentera växter på Rivallen.
Någon trodde att det t o m finns bidrag att söka.

Kanske kan man få SCA, som äger marken, att inventera växtligheten.
8

Kommande aktiviteter
Det fanns flera förslag på aktiviteter under det kommande året:










60-årsjubileum
Sommarcafé
Kursverksamhet
Påskpimpel
Midsommarfirande
Aktiviteter på Eivors camping
Rusta upp allmänningen vid gamla sågen
Renovera byns anslagstavla
Skaffa en Hongkong-repeater till bystugan (förbättring av
mobiltäckning)

9

Nästa möte
Årsmöte 25 mars (med våfflor)
Styrelsemöte v 19 (när Mats förhoppningsvis är ledig)
Festkommittén träffas för att diskutera våffelrecept och annat hos
Ingrid den 20 mars kl 18.00.

10

Mötet avslutas
Ingrid knackade i bordet och tillkännagav att mötet var slut, men nu
började det bästa av allt i föreningslivet: fika.
Mats hade bakat alldeles lagom stora och goda semlor till kaffet. Han
bjöd även på hembakade kakor. Vi fikade, pratade och hade en trevlig
stund innan vi avslutade kvällen och gick hem i snöyran.

Vid protokollet

Justeras

Barbro Jönsson Åslund

Gunnel Zakrisson

Ingrid Jönsson (ordförande)

