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Bo Göransson, Jon Zakrisson, Marlen Jonsson, Anna Sjödin, Barbro Jönsson Åslund

1

MÖTETS ÖPPNRruOT

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

2

DAGORDNING

Dagordningen g:odkändes.

3

JUSTERARE

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gunnel Zakrisson

4

SÄTTETATT KALLA

Sättet att kalla genom mejl godkändes

5

KASSARAPPORT

Kassören kunde meddela att föreningens ekonomiär god. lnga utgifter sedan förra mötet,
men 10 000 kr i inkomst. Bl a har vi fått driftsbidrag och det blev vinst på Midsommardagens

firande.

6

SKR,IVELSER

lnga skrivelser hade inkommit.

7

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokollet från 25 maj 2020 gicks igenom och man kunde konstatera att det som beslutats
genomfö rts. Proto kol let lades ti I ha ndli nga rna.
I

8

UTVÄRDERING AV NATIONALDAGEN OCH MIDSOMMARDAGEN

Ett 20-tal bybor slöt upp och deltog i nationaldagens arrangemang. Ca 50 personer samlades
på midsommardagen, då alla aktiviteter pågick utomhus och försök att i möjligaste mån hålla
avstå ndet mellan varandra.

9

SOMMARCAFEERNA.

Efter en stunds diskussion beslöt mötet enhällfgt att inställa ärets sommarcafder. Orvar
lovade ta kontakt med kultursamordnare Kerstin Pettersson, för att meddela vårt beslut
Barbro gör och sätter upp anslag om att det är inställt.

10

ÖVRiGA FRÅGOR

Mats har undersökt möjligheten att öppna konto i Handelsbanken och Swedbank, för att
kunna utnyttja Loomis tjänster. Då Swedbank verkar ha fördelaktigare ekonomiska villkor
kommer Mats att gå vidare med uppdraget där.

Marlen och Anna kunde meddela att de tillsammans med Sune Stridh, Martin Stridh, Ylva och
Stefan Åkesson använt sistlidna lördag att röja och städa på byns badplats. Ett mycket bra
initiativ, menade mötesdeltagarna.
Mats berättade att han sett folk sitta på "Tjusarudden" vid Eivors Camping. I detta
sammanhang kunde flera av oss vfttna om att ovanligt mänga husbilar och husvagnsekfpage
färdats genom byn i båda riktningarna på senare tid. Vår förhoppning är att några turister
ska hitta till Rivallen. Ett litet anslag, som tipsar om kanottur från Eivors Camping, kanske?
Orvar tog upp den gamla frågan om snörasskydd och hängrännor. Bo lovade hjälpa till med
det praktiska. De ska åka och handla material någon dag, och Mats erbjöd sig att måla
uthuset, om de köper färg.

11

NÄSTA MÖTE

Datum för nästa möte fastställdes till söndagen den

12

I

augusti kl 14.00 i Bystugan.

AVSLUT

Mötet avslutades som vanligt med fika och samvaro på behörigt avstånd mellan
mötesdeltagarna. Det arbete vi talat om vid förra mötet hade redan utförts.
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