
PROTOKOLL FÖRTVID MÖTE MED STYRELSE OCH KOMMITEER 2022-08-08

RENÅLANDETS BYFÖREN I NG

BYSTUGAN KI I8.OO

NÄRVARANDE: Orvar Jönsson, Mats Göransson, Bengt Zakrisson, Gunnel Zakrisson, Bo Göransson,

Ylva Åkesson. Stefan Äkesson, Marlen Jonsson, Barbro Jönsson Åslund.

MÖTETS ÖPPNANDE

Orvar öppnade mötet och hälsade Välkommen.

GODKÄNNS SÄTTET ATT KALLA?

Svaret ärja.

VAL AV JUSTERARE

lnte helt oväntat valdes Gunnel Zakrisson att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

KASSÖRENS KOMMENTAR

Sedan förra gången har det sålts tröjor för 1200 kr och sommarcafderna gav 8510 kr
Drygt 75 000 kr finns nu i kassan.

FÖREGÅENDE MÖTES PRoToKoLL

Föregående mötes protokoll togs upp, men det var inte mycket att diskutera. Ylva

påpekade att Skalbäckstugan fortfarande inte sålts.

UTVÄRDERING AV SOMMARCAFE

Samtliga mötesdeltagare ansåg att det varit bra dagar. Kanske borde vi ha upplyst om att
vi hade olika varmrätter de två dagarna. Det var jobbigt att steka våfflor på grund av den

dåliga ventilationen. Köttfärspajen var populär, för att inte tala om köttsoppan med

klimp.

Kanske behöver vi ha endast en dag ett annat år. Lotterier?

KOMMANDE EVENEMANG

Kamsdag den 13 augusti. Tänkt för renåbor, men enstaka utomstående kan välkomnas.

Somliga kommer att jobba med Mats' skidspår på förmiddagen, varför vi kommer att äta

vid fyratiden.

Bengt och Mats kommer att rensa gammpotatisen ur sina källare och följande personer

kokar flatkams; Stefan och Ylva, Barbro, Marlen, Mats. Bengt och Gunnel steker fläsk och

korv. Det kommer även att finnas getmese och kletmese (Fjällbrynt) Mjölk och

renåvatten att dricka. Måltiden avslutas med kaffe och köpekakor. Marlen handlar på

fredag.

Kingen den 20 september 2022. Vissa tror att det kommer att bli knökfullt i vår lilla

bystuga, så att det blir svårt att hantera en kaffekopp. De föreslog att man kunde ha

något mer lätthanterligt; kanske korv och dricka?
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Då blev Barbro, 78, skeptisk till både det ena och det andra, lite tvär och fastslog på

äldre tanters vis att det ska vara precis som det alltid har varit, dvs kaffe, macka och torr
kaka.

Dock bestämdes att höja priset en aning till 120 kr.

övRrel FRÅGoR

Nyttan av hjärtstartare diskuterades och man undrade om det fanns någon förteckning
på förekomsten av hjärtstartare i kommunen. Dessutom berättade Mats att han på nära

håll studerat en slags solcellsventilation i Gärdnäs, och att han ställer sig positiv till att
undersöka vad som finns på marknaden och vad en sädan sak kostar. Kan vara bra att ha

i bystugan. Barbro lovade att olja utemöblerna vid bystugan. Olja finns över från

arbetsdagen den 6 juni.

NÄSTA MÖTE

Den 5 oktober kl 18.00 hos Barbro.

AVSLUT.

Orvar tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.
Sen drack vi kaffe och småpratade.

Vid protokollet J uste ra
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