RENÅLANETS BYFÖRENING

2022-04-03

MÖTE MED STYRELSE OCIJ KOMMITTEIR
BYSTUGAN

Närvarande: Orvar Jönsson, lngrid Jönsson ,Barbro Jönsson Åslund, Mats Gör.ansson, Bo Göransson,
Bengt Zakrisson, Gunnel Zakrisson, Magnus Forsberg, Marlen Jonsson, Sune Stridh, Anna Siödin
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Mötets öppnande
Orvar slog klubban i bordet och öppnade mötet.
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Justerare

Man utsåg Gunnel Zakrisson att jämte ordföranden justera protokollet.
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Kassarapport
kassören meddelade, att han betalat några räkningar. I övrigt inga förändringar sedan förra

mötet.

5

Föreeående protokoll

Protokollet från förra styrelsemötet kommenterades och lades till handlingarna.

6

Förslae inför vår och som!'nar
Den 3 maj 2022k|19.00 kommer norrmannen Odd Arne Halaas och underhåller med Svensk-

Norska radiominnen i Estrad Norrs uppsättning.
Affischerna har kommit och ska sättas upp på lämpliga ställen. Orvar och Barbro gör det.
Fika: smörgås och kaka till kaffe/te. Marlen och Anna handlar. Gunnel bakar.
Samling i bystuga 17.30 för att göra i ordning och ta emot estradören.
Det nya utbudet från Estrad Norr har kommit och vi har granskat det. Vi beslöt att önska oss
följande föreställningar: Boogie Blues och Ballader med Kingen och Morgan sept -22, En
(H)julsaga dec -22 och Billy Opel v 9 2023. Orvar beställer så snart som möjligt.
Marlen fick i uppdrag att undersöka, om vi skulle kunna få till en allsångsafton (Hon lär ha
kontakt med någon person som sysslar med sådant)
I

7

övrigt diskuterar vi på nästa möte.

Övriea fråeor
Föreningen beslöt att hålla sig framme för att köpa lösöre vid ev försäljning av
Ska

lbäcksstuga n.

Veden börjar ta slut på Rivallen. En vedhuggardag bör komma till stånd. Bengt sammankallar

"vedfliare" vid lämpligt tillfälle.
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Nästa möte
Vi samlas igen22 maj2022 kl 15.00 i Bystugan
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Avslut

Orvar dängde klubban i bordet oeh avslutade mötet.
Han tackade även för visat intresse.

justeras

Gunnel Zakrisson

