ÅRSMÖTE I RENÅLANDETS BYFÖRENING

23 MARS 2019

Renålandets Bystuga kl 16.00
Närvarande 18 medlemmar

1

Årsmötets öppnande
Ordförande Ingrid Jönsson öppnade mötet och hälsade de församlade
medlemmarna välkomna.

2

Mötets behörighet (sättet att kalla)
Kallelse till årsmötet har skett genom inbjudan på byns och en del
anslagstavlor i Strömsund, på hemsidan, på Facebook och i enstaka fall
direkt i medlemmarnas postlådor. Årsmötet godkände sättet att kalla.

3

Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Bengt Zakrisson.

4

Val av mötessekreterade
Till mötessekreterare valdes Barbro Jönsson Åslund

5

Val av två justerare tillika rösträknare
Britta Jonsson och Örjan Wassvall valdes som justerare och rösträknare.

6

Verksamhetsberättelse
Sekreterare Barbro Jönsson Åslund läste upp verksamhetsberättelsen för
2018, vilken kommenterades och godkändes. Den som vill kan även ta del
av verksamhetsberättelsen på hemsidan.

7

Ekonomisk berättelse
Kassör Mats Göransson delade ut Bokslut för Renålandets byförening 201812-31. Av hans kommentarer och förklaringar kunde vi förstå att föreningen
haft ett bra år med goda inkomster: 51.483,00 kr. Föreningens utgifter:
28.698,00 kr.
Rivallenprojektets förskottsbetalning: 61.000,00 kr liksom utgifter och
skulder redovisades. Fordran från Jordbruksverket för Rivallenprojektet:
52.780,00 kr.
Se bilaga.

8

Revisionsberättelse
Då revisor Mickie Thom rest till Japan och således inte var närvarande, läste
sekreterare Barbro JÅ upp revisionsberättelsen.

9

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
10

Val av styrelse
Ordförande 2 år
Sekreterare 2 år
Ledamot
2 år
Ledamot
2 år

Ingrid Jönsson
Barbro Jönsson Åslund
Bo Göransson
Jon Zakrisson

Valda vid 2018 års årsmöte och som alltså har ett år kvar av sin
mandatperiod är:
Vice ordförande
Bengt Zakrisson
Vice sekreterare
Orvar Jönsson
Kassör
Mats Göransson
Ledamot
Magnus Forsberg
Suppleant
Stefan Åkesson
Suppleant
Robin Alstergren
11

Val av fest/nöjeskommitté
Ingrid Jönsson (sammankallande)
Gunnel Zakrisson
Barbro Jönsson Åslund
Marlen Jonsson

12

Val av byggkommitté
Orvar Jönsson (sammankallande)
Bo Göransson
Bengt Zakrisson
Magnus Forsberg
Jon Zakrisson

13

Val av vaktmästare
Bo Göransson

14

Val av revisorer
Mickie Thom
Börje Zakrisson

ordinarie
suppleant

15

Val av valberedning
Marlen Jonsson
Margaretha Zakrisson

16

Firmatecknare
Ordförande och kassör var för sig för att verkställa in- och utbetalningar,
underteckna avtal samt i övrigt företräda föreningen.

17

Rivallenprojektet
Orvar påminde om att det fortfarande finns en massa jobb att göra bara
snön försvinner. Det finns ris att dra ihop och elda, det saknas både dass
och vedlider, bord och sittplatser mm. Projektet ska vara klart i oktober
2019.

18

Motioner
Inga motioner hade kommit in.

19

Kommande evenemang
Föreningen planerar många evenemang under året 2019.
Pimpeltävling på påskdagen
Sista aprilfirande
Hebbesisters i maj
Nationaldag på Rivallen
Midsommarfirande
Sommarkaféer
Surströmmingsfest
Något i anslutning till julen
Mm mm.

20

Övriga frågor
Jon visade förslag till logga för föreningen. Mötesdeltagarna diskuterade
användningen av loggan, som ska bestå av björn och bynamnet. Han inbjöd
till synpunkter och förslag. Föreningen gav Jon förtroende och uppdrag att
fortsätta utveckla detta projekt.

21

Mötets avslutas
Bengt tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Pizzabuffé
På Jons initiativ bjöds de församlade, som nu blivit närmare 30 personer, på
en fin pizzabuffé. En äkta pizzabagare var inlånad för evenemanget och en
riktig pizzaugn stod i köket. Margaretha hade bakat den deliciösa kakan till
kaffet. Alla gäster lät sig väl smaka, och som vanligt intogs förtäringen
under muntert småprat. Disken gick nästan omärkligt förbi, när man inte
längre behövde bära in och värma vattnet. Sedan förra årsmötet har vi ju
fått rinnande varmt och kallt vatten till stugan. I detta sammanhang bör vi
skänka Andreas Göransson, bördig från byn, en tacksamhetens tanke för
hans medverkan till att hålla nere kostnaderna i samband med indragning
av vattnet.

Så förflöt några timmar under en gråmulen och stormig lördagseftermiddag
i mars månad 2019. Mätta och belåtna kunde vi gå hem, några av oss med
en nygräddad pizza under armen.

Vid protokollet

Justeras

_______________________
Barbro Jönsson Åslund

________________________
Britta Jonsson

________________________
Örjan Wassvall

