
RENÅLANDETS BYFÖRENING
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PROTOKOLL

2020-08-09

Bystugan

Mötesförhandlingar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendätioner,

Närvarande: lngrid Jönsson, Orvar Jönsson, Mats Göransson, Bengt Zakrisson' Gunnel Zakrisson' Bo

Göransson, Marlen Jon§son, Barbro JÖnsson Äslund

Mötets öppnande

Mötet öpPnades'

Val av mötesordfÖrande

Till mötesordförande valdes Orvar Jönsson'

Dagordning

Dagordni ngen godkändes'

Justerare

Gunnef Zakrisson vafdEs att jämte mÖtesordfÖranden justera protokolfet'

Sättet att kalla

Mötet beslÖt att uweckla sättet att kalla' För att kallelsen ska nå alla berÖrda ska

den även såttas upp på byns anslagstavta, och i vissa fall bör man kaiia genom

rnessenger eller sms, och i enstaka fall med en lapp i postlådan'

KassaraPPort

Kassören tog titl orda och kunde som vanligt meddela att föreningen har god

ekonomi. Trots att vi inte haft några evenemang i sommar, har det kommit in en

del pengar på försäljning av tröjor/mÖssor och en musik-cD, som för övrigt

innehåller Renåvalsen (den har förmedlats av Maj- Kristin Reinemyr) En del

utgifter har varit för bl a el. De sammanlagda tillgångarna är för närvarande ca

54.000:-.
Marlen redogjorde för fföj/mösslagret, som börjar bli litet, varför det beslöts att

det bör uppdateras. Det fixar Marlen'

Skrirrelser

lnga skrivelser att behandla denna gång'

Föregående Protokoll
Mätet granskade föregående protokotl och kunde konstatera att inte allt vL

bestämt vid förra sammanträdet genomförts, varför orvar och Bo beslöt att

genast, nästa dag to/8 z}zAta itu med arbetet genom att åka till strömsund och

inhandla t ex hängrännor och målarfärg'
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Däremot kunde vi glädjas åt den fina entrds§lt, som Marlen tillverkat och satt upp

ovanför Bystugans ingång.

Den närmaste framtiden
Eftersom det forrfarande finns xiara restriktioner pä grund av Coronaviruset besiöt

vi att tills vidare ligga lågt och se framtiden an. Vi hoppas att läget ser annorlunda

ut närmare jul,

Övriga frågor

Vi ordnar med Loomis och Swish inför nästa möte. Då informationsanslagen på

ansiagstavlan och vid Eivors Camping är delvis inaktuella bör de ses över och

ändras.

Vi har haft många besökare.på Eivors Camping i sommar,, och de gäster., som hittat
gästboken i vedboden, har uttryckt både beröm och tacksamhet för att rastplatsen

finns och är så välskött.

Några personer, utöver bybor, har även hittat till Rivallen. Vi hoppas det blir fler,

som utnyttjar detta utflyktsmål så småningom.

Nästa möte

Nästa möte blir söndagen den 4 oktober kl 14.00 i Bystugan.

Avslut

Mötet avslutades som uanligt med kaffe ocft praf,

Gunnel Zakrisson
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Vid protokollet

garbrd-:6nsson Åslund

f,{e,
Orvar Jönss


