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PROTOKOLL

Närvarande: Orvar Jönsson, Mats Göransson, Gunnel Zakrisson. Bengt Zakrisson, Jon Zakrisson,

Marlen Jonsson. Sune Strid, Barbro iönsson Åslund

1 Mötets öppnade
Orvar öppnade mötet och hälsade välkommen.

2 Sättet att kalla

Mötesdeltagarna godkände sättet att kalla

3 Justerare

Gunnel Zakrisson valdes tilljusterare av protokollet

4 Kassören har ordet
Enligt kassörens kommentar har föreningen fortsatt goda finanser. Två elräkningar har

kommit sedan sist, Kingen har betalats, men det finns ändå 79 408,68 kr i kassan.

5 Föregående mötes protokoll

Solcellsventilationen är beställd, men då leveranstiden är ganska lång, får vi den inte förrän i
januari nästa år. Ljusslangen under köksskåpen utreds fortsättningsvis. Ytterligare åtgärder
vad gäller bystugan skjuts på framtiden, dvs våren.

Efter diskussion lades protokollet till handlingarna.

6 Aktivitet inför iuloch nvår.

Efter en kort diskussion enades vi om att ha Adventsmys i Bystugan en lördag i december:
Vi serverar julgröt med skinkstut, kaffe och pepparkaka kl 15.00. Vi planerar ett lotteri, och
gästerna ombeds ta med ett paket till detta lotteri. Vi försöker få systrarna lda och Sandra

Östlund att komma och sjunga med oss.

Sysslorna fördelades enligt följande: Barbro, Mats och Marlen kokar gröt av ett kilo grötris

var. Bengt, Gunnel och Marlen bakar mjukbröd till stutarna. Marlen handlar det som behövs
t ex mjölk, julskinka, kaffe, pepparkakor mm.

Barbro totar ihop en affisch enligt vilken det framgår att kalaset kommer att kosta L00 kr plus

10 kr per lott. Lotterivinsterna kommer att bestå av julpaket. Barbro fixar lotteriet. Orvar och
Barbro affischerar på lämpliga ställen som byns anslagstavlor, Bonäsets anslagstavla samt
lägger i olika postlådor i Kärrnäset. Barbro skriver även ett meddelade på FB gruppen
Renålandet.

I övrigt hjälps vi åt som vanligt.

7 Övrisa fråeor
Mats ordnar med adventsgran till bystugan



Bengt tycker att han har gjort sitt som kontaktman för föreningen och vi beslutar att Orvar
ska överta hans roll.

Barbro meddelar att det nu är slut på Sven Forsbergs förråd av lysrör till anslagstavlan. Det
sista gick när Britta J och Bo G bytte lysrör för ett par veckor sedan.
Mats har fått en förfrägan frän samarbetsföreningen Finnsam om vi kan ordna mat fcir en
busslast människor på tur i Vattudalsbygden omkring den 18 - 20 augusti 2023. Vi svarade ja

och började genast spåna omkring tillfälleU Kams, kolbulle eller köttsoppa? Fortsättning
följer.
Ett litet uppdrag inför nästa års nationaldag skulle kunna vara att rensa stigen via

"Storstenen" och den plats där den forna Dammkojan låg. Barbro har gått promenad över ris
och nedallana träd och minns att det förr i världen fanns en promenadstig i det aktuella
området.

9 Avslut
Ordföranden knackade i bordet och förklarade mötet avslutat.
Gunnel bjöd på kaffe och kaka med underbar topping.

Vid protokollet justeras

Barbro J Åsl (sekr) Zakrisson
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8 Nästa möte
Vi träffas igen i slutet av januari 2023, förslagsvis den 2S 11, k|15.00 hos Marlen och Sune.
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