PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE I RENÅLANDETS BYFÖRENING 19/6 2017
BYSTUGAN
NÄRVARANDE: Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson, Barbro Jönsson Åslund, Mats
Göransson, Orvar Jönsson, Bo Göransson, Magnus Forsberg, Åke Åslund,
Gunnel Zakrisson, Fredrik Redelöv, Britta Jonsson, Örjan Wassvall och Maj-Lis
Zakrisson.
Vi var ovanligt många, eftersom även Vattenföreningen kallat till möte.

1

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes

3

JUSTERARE
Magnus Forsberg valdes, som vanligt, att justera protokollet.

4

GODKÄNNANDE AV SÄTTET ATT KALLA
Sättet att kalla godkändes.

5

KASSARAPPORT
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget, vilket är ” lite klent men
går åt rätt håll”.

6

SKRIVELSER
Inga skrivelser hade inkommit.

7

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Sekreteraren gick igenom föregående protokoll, vilket lades till
handlingarna.

8

KOMMANDE AKTIVITETER
Närmaste aktivitet är den traditionella tipspromenaden på
midsommardagen. Ingrid och Orvar ser till att det finns frågor längs
promenadstigen, Åke rättar, Gunnel ansvarar för att det finns fika till

försäljning, Barbro och Åke fixar lotteri. Bo putsar ” cupen” och tar med.
Vi tar 50:- för vuxenfika och 20:- för barnfika (under 12 år)
Nästa sommaraktivitet blir sommarcafé i juli. Vi beslöt att ha servering i
Bystugan alla fredagar mellan 11.00 och 15.00. Vi gjorde ett schema
enligt följande: fr 7 juli Barbro och Åke, fr 14 juli Gunnel och Bengt, 21
juli Mats och en till, 28 juli Mullnäset. Vi bestämmer själva vad vi ska
sälja, men det bör finnas smörgåsar och/eller fyra sorters blandat bröd
för 50:- för vuxna och 20:- för barn. Föreningen bistår med kaffe och
saft.
Barbro gör affischer och sätter upp lite här och var, t ex på Strömsunds
anslagstavlor. Åke tillverkar tre ordentliga skyltar, som syns väl, och
sätter upp vid lämpliga vägkanter. Orvar ser till att ett anslag kommer in
på hemsidan.
9

BJÖRNEN
Den björnskulptur, som skänkts av syskonen Strömberg, har anlänt till
byn för ett tag sedan och behöver komma på den plats styrelsen
kommit överens om att placera den, dvs på Magnus Forsbergs mark
nära korsningen av vägen till Bonäset. Mötet beslöt att ta itu med
uppgiften nästa dag, 20 juni. Åke har skaffat cement och lånar ut
cementblandare, Orvar skaffar lämpligt grus och Mats hjälper till att
gjuta ett underrede till björnen. Bo får hålla elen till betongblandaren.
Målet är att få skulpturen på plats till midsommar. Senare planeras
någon aktivitet i samband med givarnas besök i byn, eventuellt en
formell avtäckning av björnen.

10 ÖVRIGA FRÅGOR
Ingrid redogör för det senaste från LEADER. Enligt uppgift kommer
pengar, och man kan göra en del saker när det gäller Rivallen. Orvar ska
kontakta Book på SCA angående t ex röjningsarbete. Det kom även
förslag om att förlänga projekttiden. Mats tog på sig att undersöka
saken.
Orvar sammankallar till möte när det blir lämpligt.
Ingrid hade även de senaste uppgifterna i internetfrågan.
11 NÄSTA MÖTE

Nästa möte blir 31 augusti kl 18.00 i Bystugan.
12 MÖTET AVSLUTAS
Ingrid avslutade mötet och vi tog en enkel fika, innan nästa möte tog
vid.
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