RENÅLAN DETs BYFöRENr NGs

Ånsuörr

BYSTUGAN KL 11.00

PROTOKOLL

2020-o3-22

ruÄRVnneruDE: lngrid Jönsson, Orvar Jönsson, Bengt Zakrisson, Gunnel Zakrisson, Mats

Göransson, Bo Göransson, Magnus Forsberg, Marlen Jonsson, Jon Zakrisson, Barbro Jönsson
Åslund. Förmodligen var det på grund av Coronaviruset uppslutningen till årsmötet inte var

större.

1

Årsmötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

2

Årsmötets behörighet (sättet att kalla)
Sättet att kalla, genom mejl, affischering, lappar i lådor, meddelande på
hemsida och facebook) godkändes.

3

Val av mötesordförande
Bengt Zakrisson va ldes att leda årsmötesförhand lingarna.

4

Val av mötessekreterare
Barbro Jönsson Åslund valdes att skriva årsmötesprotokollet.
Val av två iusterare tillika rösträknare
Att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Gunnel Zakrisson
och Magnus Forsberg.

6

Verksamhetsberättelse
2019 års verksamhetsberättelse lästes upp av sekreteraren. Den godkändes
och lades till handlingarna.

7

Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassören, som belåtet kunde

tillägga att föreningen haft ett synnerligen gott ekonomiskt år.

8

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av sekreteraren.

9

Ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 20L9.

10

Val av stvrelse
Följande styrelsemedlemmar valdes på två år:

ordförande
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Vice

Bengt Zakrisson
Orvar Jönsson
Mats Göransson
Magnus Forsberg
Anna Sjödin

Anmärkning; Enligt stadgarna ska två suppleanter väljas, men det lyckades
inte i år.
Ordförande Ingrid Jönsson, sekreterare Barbro Jönsson Åslund samt
ledamöterna Bo Göransson och ion Zakrisson har ett år kvar av
mandatperioden.

tt

Val av fest/nöieskommitt6
lngrid Jönsson, Barbro Jönsson Åslund, Gunnel Zakrisson och Marlen
Jonsson omvaldes.

12

Val av bvsskommittd
Orvar Jönsson, Bengt Zakrisson, Bo Göransson, Magnus Forsberg och Jon
Zakrisson omvaldes.

13

Val av vaktmästare
Bo Göransson omvaldes

L4

Val av revisorer
Omval: ordinarie Mickie Thom, suppleant Börje Zakrisson

15

Val av valberedning

Marlen Jonsson och Margaretha Zakrisson omvaldes.

16

Firmatecknare

Ordförande och kassör var för sig för att verkställa in-och utbetalningar,
underteckna avtal samt i övrigt företräda föreningen.

L7

Motioner
lnga motioner hade kommit in.

18

Rivallenproiektet
Projektarbetet är nu avslutat. Projektet är godkänt och dokumenterat. Nu
är det fritt fram för alla att besöka Rivallen, som redan blivit ett välbesökt
utflyktsmå|. Enligt uppgift ska 25 personer spontant ha samlats för
kaffekokning, kolbullestekning och korvgrillning i lördags, i den flödande
vårvintersolen. Nu fattas bara en gästbok, något som Marlen lovade
åtgärda.

19

Kommande evenemang
Under de rådande omständigheterna som orsakats av coronaviruset, kan vi
inte säga hur det ska bli med de evenemang som planerats dvs
pim peltävling, sista aprilfira nde, nationaldagsaktiviteter,
midsommardagsfrågerunda, som markafder mm. Vi rekom menderar
pimpeltävlingsanordnarna att skjuta upp tävlingen till nästa år. Däremot

bör man kunna ha en arbetsdag på Rivallen på försommaren. Sedan får vi
se hur det blir.
20

Övrisa fråsor
Det har aldrig funnits någon skylt, som anger att Bystugan är Bystugan,
vilket vi borde göra något åt. Eftersom Marlen visat sig vara en

utomordentligt duktig skyltmakare med egen handöverfräs (se vägen till
Rivallen) gick uppdraget att göra skylten till henne.
Sedan undrar vi: Vad blev det av elektrikern, som skulle komma v 10?
21

Mötet avslutas
Bengt tackade för förtroendet och lämnade tillbaka klubban

till ingrid.

Årsmötet avslutades med kaffe och kaka.

Vid protokollet

Justeras

krisson (möteordförande)

GunnelZakrisson

vERKsAMHETSBERÄrrrsr rön nrruÅLANDETS svröneNrNG 2019

Under verksamhetsåret 2019 har i Renålandets Byförenings styrelse ingått:
Ordförande

lngrid Jönsson

Vice ordförande

Bengt Zakrisson

Sekreterare

Barbro Jönsson Åslund

Vice sekreterare

Orvar Jönsson

Kassör

Mats Göransson

Ledamot

Bo Göransson

Ledamot

Magnus Forsberg

Ledamot

Jon Zakrisson

Suppleant

Stefan Åkesson

Suppleant

Robin Alstergren

Revisor

Mickie Thom

Revisorsuppleant

Börje Zakrisson

Vaktmästare

Bo Göransson

Valberedning

Marlen Jonsson och Margaretha Zakrisson

Firmatecknare: Ordförande och kassör var för sig för att verkställa in- och
utbetalningar, underteckna avtal samt i övrigt företräda föreningen.

Fest/nöjeskom mitt6 : I ngrid Jönsson
Jonsson och Barbro Jönsson Åslund.

(sa m ma nk.

), Gun nel Za krisson, Ma rlen

Byggkommitt6: Orvar Jönsson (sammank.), Bengt Zakrisson, Bo Göransson,
Magnus Forsberg och Jon Zakrisson.

Årsmöte hölls i Bystugan den 23 mars 2OIg. Närvarande var 18 medlemmar.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden och därutöver,
vid behov, åtskilliga informella träffar inom de olika kommitt6erna.

Aktiviteter under året 2019:
Arbetsdag på Rivallen

12 januari

Kulturkaf6 på Saga

27 februari

Pimpeltävling

påskdagen

Tacobuff6

Valborgsmässoafton

Hebbe Sisters

24 maj

Arbetsdag på Rivallen och

juni

Eivors Camping

6

Tipspromenad och fika

Midsommardagen

Fyra sommarkafder

Juli/augusti

Föreningsmässa

22-23 augusti

nvign i ng av Riva I len projektet

25 september

I

Adventsmys med julgröt

8 december

Mellandagskams

28 december

Under det gångna året har föreningen med förenade krafter arbetat för byns
utveckling och för medlemmarnas trivsel. Rivallenprojektet har tagit mycket
kraft men är nu avslutat, och vi har ett nytt och välbesökt utflyktsmål dit alla är
välkomna såväl vinter som sommar.
Styrelsen tackar alla för generös medverkan

till Renålandets Byförenings

verksamhet under året. Utan besökare till våra evenemang hade vår strävan
varit förgäves. Vår förhoppning är att intresset för våra evenemang under det
kommande året ska bli lika stort som tidigare.
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