STYRELSE OCH

KOMMITEER I RENÅLANDETS BYFÖRENING HAR MöTE I BARBROS KÖK DEN 23

SEPTEMBER 2019 KL 19.00

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

Bengt Zakrisson, Magnus Forsberg Marlen Jonsson och Barbro Jönsson Åslund.

1.

MÖTET ÖpruaS

lngrid slog klubban i bordet och hälsade välkommen samtidigt, som hon öppnade mötet.
2

DAGORDNING

Mötet godkände dagordningen.
3

JUSTERARE

Att jämte ordfcjranden justera dagens protokoll väldes Magnus Forsberg,
4

SÄTTET ATT KALLA

Sättet att kalla godkändes.
5

KASSARAPPORT

Kassören hade även denna gång endast positiva saker att meddela. En del har hänt;
tröjor/mössor har betalats och sålts, elräkningen har betalats liksom utgifter i samband
med Rivallen-projektet (skyltar, virke, dass/vedbodbyggnader, grävning etc.) Trots detta
förfogar föreningen nu över 91055 kr.
6

SKRIVELSER

lnga skrivelser denna gång.
7

rönEcÅeruoE PRoroKoLL
Protokollet från den 17 augusti 2019 lästes, kommenterades och lades till handlingarna.
(Marlen fortsätter sin research angående kaffebryggare)

8

HUR GICK DET PÅ FÖRENINGSMASSAN/RAPPORT FRÅN LEADERS 1O-ÅRSJUBILEUM ?

lngrid, Orvar, Barbro, Gunnel, Bengt och Marlen närvarade av och till på
Föreningsmässan på Folkets Hus i augusti. Vår förening uppmärksammades framför allt
genom Marlens rebustävling, bildspel och två broschyrer. Rebusen blev något av en succd
och 52 personer var med och tävlade. Vi fick kontakt med många människor och gjorde
vad vi kunde för att berätta om vår förening.

lngrid, Orvar och Barbro besökte LEADERS 10-årsjubileum i Hammerdal och fick där
redogöra för Rivallen-projektet och lyssna till andra projektarbetare, när de berättade om
sina projekt. Det var en trevlig dag.
9

EVENEMANG I HÖST?

Vi enades om att ligga lite lågt fram till någon gång i december, i Luciatider, kanske. Mats
kontaktar Andreas Rigndr, som kanske kan komma och visa naturbilder. (hans
framträdande i nov. -L8, var mycket omtyckt) Vi funderar även på att ha ett

trubadurbesök.

10

vr neoo rön rruvte rutrucl
Vi har bjudit in de personer, som vi vid förra mötet ansåg vara viktiga, men tyvärr kommer
ingen från kommunen. Vårt hopp står nu till LEADER-företrädarna och Jämtlands tidning.
Vi har affischerat i en del grannbyar och på strategiska ställen i Strömsund, hemsidan och
Facebook. Mats förevisade en av de fina informationstavlor, som ska sättas upp pä
Rivallen. Marlen, som har fått en överhandsfräs? och är mycket skicklig med den, lovade
göra en "Välkommen till Rivallen-skylt". Bengt verkar vara på god väg att charma Coopchefen när det gäller fläsk, lingonsylt mm, och Marlen har fått löfte om l-20 korvar med
bröd på lCA. Barbro har bakat några småkakor. Marlen och Sune har konstruerat en slags
eldstad, som om den funkar ger plats för ca 5 stekpannor att steka kolbullarna i. Den som
tar med stekpanna, tar även med en stekspade, bestämde vi. Gunnel och Marlen ordnar
med servetter, toapapper, engångsmaterial. Vi tar med bystugans bestick och egna.
Någon form av fyrhjulingstaxi ska hjälpa dem, som inte orkar gå, att ta sig till invigningen.
Byggkommmitt6n ska sätta upp informationstavlorna på torsdag förmiddag. Ja, vi verkar
vara redo för invigning, fast vi har inte riktigt bestämt hur själva invigningen ska ske. Ska vi
ha band eller ballonger? Ska vi ha bengaliska eldar eller bara tal? Det verkar bli en
RTvALLEN. ÄR

happening.

viktig sak: Mats har skrivit ett nyttjandeavtal med Börje Zakrisson. Det går ut på att
byföreningen får använda parkeringsplats och väg, så länge som intresse finns.
En

Mats kommer att träffa Sören Oscarsson från

LEADER den 8

oktober.

L1,

övRrcR FRÅGoR
Bo stänger av vattnet i bystugan inför vintern innan frosten slår till

t2

NÄSTA MöTE

Vi beslöt att ge lngrid i uppdrag att kalla till möte en udda vecka i november. Vi ska träffas
hos Gunnel och Bengt då.
13

AVSLUT

lngrid avslutade mötet. Sedan drack vi kaffe och åt amerikansk äppelpaj med vaniljsås.
Som vanligt blev det trevlig samvaro runt bordet.
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