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Närvarande och, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, utspridda i lokalen:
lngrid Jönsson, Orvar Jönsson, Mats Göransson, Bengt Zakrisson, Gunnel Zakrisson, Bo Göransson,
Jon Zakrisson, Marlen Jonsson, Barbro Jönsson Åslund.

1

MÖTEIS ÖPPIVRruOT
Mötet öppnades och de närvarande hälsades välkomna.

2

ORDFÖRANDE

Orvar Jönsson valdes att agera ordförande för mötet.
3

DAGORDNING

Dagordningen godkändes och antogs
4

JUSTERARE

Gunnel Zakrisson valdes att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll
5

SÄTTET ATT KALLA

Sättet att kalla godkändes.
6

KASSARAPPORT

Kassören delade ut och kommenterade "Ekonomisk ställning i Renålandets byförening
2O2O-1O-A4" tiII mötesdeltagarna. Se bilaga.
7

SKRIVELSER

lnga skrivelser aktuella
8

FÖREGÅENDE PRoToKoLL

Föregående protokoll granskades, och vi kunde konstatera att snörasskydd och
hängrännor

till bystugan ordnats, och Mats bevarar rödfärgen

(se

protokollfrän28/6 -20)

i källaren tills det blir lämpligt att måla uthuset.
Angående Loomis: Eftersom det enligt banken krävs ytterligare handlingar utöver de vi
hittills ordnat, och intresset från bankens sida verkar svagt, beslöt mötet att awakta och
se framtiden an. Dessutom har Mats hittat ett ställe i Östersund (bankomat), där det går

att sätta in pengar.
Protokollet lades till handlingarna

9

NÄRMASTE FRAMTIDEN
Vi diskuterade den närmaste framtiden. Vissa kommunala lokaler har öppnat, men

eftersom vi fortfarande befinner oss i pandemin, beslöt vi att tills vidare ligga lågt. Vi får se
om Estrad Norr kommer att genomföra sina föreställningar i höst. Föreningen har beställt
ett program tillv 48 elfer 50.
10

BEVAKNINNG AV MAILKONTO

Orvar tog upp bevakningen av föreningens mailkonto ii:illl,ilii:i.i:1:,-,':':;f rti;'r :l:,:l': till
diskussion. Om fler av oss kollar eventuella meddelanden till föreningen riskerar vi inte att
missa viktiga saker,
11

NÄSTA MöTE

Nästa möte blir måndagen den L6 november kl 18.00 2020 hemma hos Barbro
12

AVSLUT

Orvar tackade för visat förtroende och intresse och avslutade mötet"

Därefter kunde vi avnjuta söndagskaffe med kanelbullar, med anledning av kanelbullens
dag, och mazarinkaka.
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