
Renålandets byförening

Möte med styrelse och kommitt6er

Bystugan

Protokoll

7 augusti 202L

Kl 16.00

Närvarande: Orvar Jönsson, lngrid Jönsson, Mats Göransson, Bengt Zakrisson, Gunnel Zakrisson,

Marlen Jonsson, Sune Stridh, Magnus Forsberg, Barbro Jönsson Åslund

Mötets öppnande
Orvar hälsade välkommen och öppnade mötet.
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Sättet kalla

Mötet godkände sättet att kalla. (mejl)

Val av iusterare
Gunnel Zakrisson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Kassörens rapport
Mats hade denna gång inget skriftligt underlag för sin redogörelse, eftersom något

skrivarstrul hade uppstått. Han kunde dock än en gång rapportera att det ekonomiska

läget är under kontroll, och att vi hittills i år fått in över 30 000:-. I nuläget har

föreningen drygt 67 000:-

Föregående mötes protokoll

Som vanligt tittade vi på föregående mötes protokoll och kunde belåtet konstatera att
de flesta besluten från den 3 juli hade effektuerats. Glädjande nog hade någon hittat
ett par tusen kronor från midsommarfirandet undanstoppade någonstans, vilket
förklarade vissa brister i kassan, som enligt Mats varit oförklarliga. Tältet har köpts in

och informationstavlan åtgärdats, åtminstone delvis. Olja tillvindskyddet på Rivallen

har skaffats och extragrillen på samma plats kommer att skötas om bättre nästa

sommar. Efter att ha begrundat detta, och annat innehåll i protokollet, lades det till
handlingarna, dvs sattes in i Barbros sekreterarpärm.

Soinmarens cafder
Caf6helgen i månadsskiftet juli-augusti blev lyckad, kunde vi konstatera. Vädrets makter
var på vår sida, fast vindarna kom från nordväst på söndagen, men det regnade inte.
Platsen för verksamheten var väl vald, men man kan inte säga att så många vägfarare

bromsade in och spontanfikade, som vi kanske hade hoppats. Trots detta hade vi över
200 gäster under de tre dagarna. Glädjande nog kom vissa cafdgäster på besök mer än

en gång och de kommentarer, som nådde våra öron, yar övervägande positiva. Det är

väldigt svårt att veta hur mycket mat man behöver köpa för tre dagars caf6, var en

erfarenhet vi kan lära oss av inför framtiden. Det krävs givetvis en hel del extra

arbetsinsatser inför utflyttande av verksamhet av det här slaget. Vi behöver kanske

göra upp klarare riktlinjer och fördela arbetet lite bättre, om vi ska låta detta bli en

tradition. I övrigt fick nöjeskommittdn bara lovord för det ansvar som tagits. Helgen
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inbringade drygt 12 000:-, och vi fick en nätt summa till bykassan, när alla omkostnader

dragits ifrån.

Här vill vi även tacka för all hjälp vi fått av våra hemvändande anförvanter, Tina, Jenny

m fl.

Tillställninear framåt hösten

Med tanke på det rådande läget under pandemin, beslöt mötet att vi inom föreningen

även i fortsättningen ska ligga lite lågt och se framtiden an. I nuläget vet vi att vi ska ha

en tillställning den 30 november. Vi får hoppas att läget har stabiliserat sig då.

Tröi- och mössläset

En hel del, framför allt tröjor, som kommit i nya spännande färger, har sålts under
sommaren, och det har beställts nya. Marlen har läget under kontroll.

Övrisa frågor

En liten frys, vore bra att ha, anser Marlen och Ylva med flera. Eftersom alla tyckte det
var en bra id6, gavs uppdraget att undersöka vad som finns på marknaden till Marlen.

Nästa möte
Vi beslöt att ha nästa möte på Tre tållar, hos Marlen och Sune, den 7 november kl

15.00.

Avslut
Orvar tackade för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.

Som vanligt följde nu en stunds social avkoppling. För dagen förgylldes fikat med

överbliven potatissallad (från förra helgen) förstärkt med kallskuret, som Gunnel fixat
Därefter kunde vi mumsa i oss överblivna krus, som Margaretha bakat till cafdhelgen.

Ute sken solen, men i morgon, söndag blir det nog regn.

Vid protokollet J uste ras
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Barbro Åslund unnel Zakrisson
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