av Mats' utlånade utrustning. Vi "hugger tag i" folk och "wingar" dem att lyssna på
oss, när vi på ett animerat sätt berättar om vår fantastiska förening.

10

Rivallen
Mats har varit i kontakt med LEADERs Sören Oscarsson och uppmanats att komma
in med slutrevidering av budgeten, innan man tar det sista beslutet, varefter
ingenting kan ändras. Det kommer att så ske. Ett nyttjandeavtal har upprättats, och
Mats kommer, som vi tidigare sagt, få fria händer när det gäller skyltar, sorn ska
beställas. Marlen tog på sig att utföra skyltning längs vägen till Rivallen, dvs
Millesbäcken, Finnbäcken och Surdike. Orvar ska göra en "Halwägasbänk' med

utsikt över sjön. Då Bo verkar ha fått besvär med dassleveransen, erbjöd sig
bröderna Zakrisson, med hjälp av far, fixa bekvämlighetsinrättningen. Bengt fick
dessutom i uppgift att snickra ett förvaringskåp för t ex kaffepanna, kaffeburk o dyl.
Jon tillkännagav att han hade en eldstad att skänka till platsen.
Arbetsdag bestämdes till den 17 augusti.
Vidare fastställdes invigningsdatum till den 28 september 2019.

1L

Hur har det gått med T-shirt- och mösstryck?
Det har gått bra, och det finns nu ett antal mössor och tröjor till försäljning för 120
kr/styck. Det ska beställas flera mössor och tröjor i olika färger och storlekar, så att

vi kan sälja isamband med våra caf6dagar.

t2

övriga frågor
Vi hade inga övriga frågor att ta upp
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Nästa möte
Efter arbetsdagen den l-7 augusti tar vi nästa möte.

t4

Avslut
Mötet avslutades och sedan åt vi en god smörgåstårta från Coop och en fantastisk
mjuk chokladkaka bakad av Gunnel. Ute hade det just börjat regna, då vigick hem
på söndagseftermiddagen.

Vid protokollet

Justeras

Barbro Jönsson Åslund

Bo Göransson

lru

""""f'

,,Llfuo"^

lngrid Jönsson

Ekonomisk ställning i Renålandets byförening 2019-06-3(
Ingående balanser
Kassa 22.962,00 kr

Bank

755,08 kr

Summa 23.717,08kr

Inkomster
Nettoinkomster redovisas från olika til lställningar

Pimpeltavling
Kulturkafd Saga
Sista april
Örjan for ved
SCA fiir virke
Hebbe sisters
Nationaldagen
Kommunala bidrag (drift+Hebbe)
Stefan ftir ved
Midsommardagen
Tr«ij- och mössftirsäljning

3.230,00 kr
4.650,00 kr
1.340,00 kr
2.000,00 kr
11.016,00 kr
3.560,00 kr
1.450,00 kr
8.414,00 kr
1.500,00 kr
3.990,00 kr
480,00 kr

Summa 41.630,00 kr

Rivallsprojektet
Inbetalning från lokala Leader
Inbetalning Jordbruksverket

37 .547,001<r

38.146,00 kr

Summa 75.693,00kr
117.323,00kr

Totalt

Utgifter

el

(nov l8-april 19)
EON
Förstikring Dina
Fika till virkeskörare
Årsavgift one.com
P izzabuffe m.m. årsmötet
Logo§p till tryck
Olja till björnen
Hebbe sisters

2.553,00 kr
1.584,00 kr
350,00 kr
934,00 kr
843,00 kr
3.062,00 kr
129,00

kr

2.000,00 kr

Summa

11.455,00 kr

Rivallsprojektet
Magnus

ftr

15.312,00 kr
Summa 15.312,00 kr

huggning

Rivallen
Totalt

26.767,00k;t

Resultat

90.556,00 kr

Utgående balanser

Tillgångar
Kassa

Bank

29.727,00kr
84.546,08 kr
Summa 114.273,08kr

Skulder
Till Mats

30.000,50 kr

Summa 30.000,50 kr

Till godo
Jordbruksverket for Rivallen

Summa 7.601,00 kI

t

