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RIVALLEN

ruÄRVaRRTOE: Orvar Jönsson, lngrid Jönsson, Mats Göransson, Bo Göransson, Bengt Zakrisson,
Gunnel Zakrisson, Jon Zakrisson, Magnus Forsberg, Marlen Jonsson, Sune Stridh, Ylva Åkesson, Stefan
Åkesson, Barbro Jönsson Åslund, Julia Ternhag, Kerly Gappy, Olle Nilsson, lilla Chantelle, Juan

Zakrisson, Börje Zakrisson, Anna och Ella Zakrisson, Jakob Jönsson, Elin Törnqvist, lngeborg Törnqvist

och Eivor Törnqvist.

1

Mötets öppnande
Föreningens nye ordförande Orvar Jönsson slog klubban i bordet, hälsade

välkommen och förklarade mötet öppnat.

2

3

Sättet att kalla.
Sättet att kalla, hade tydligen fungerat, eftersom så många glädjande nog
hörsammat inbjudan till mötet.
Justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gunnel Zakrisson.

4

Kassörens rapport

Mats hade som vanligt skött sin uppgift väl och kunde än en gång konstatera att
föreningens finanser trots en del utgifter ligger på plussidan. Se bilaga.

5

Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötes protokoll, som också var årsmötesprotokollet kommenterades
och lades till handlingarna.
Den nya styrelsen består av Orvar Jönsson ordförande. Bengt Zakrisson vice

ordförande. Barbro Jönsson Åslund sekreterare, Mats Göransson kassör, Bo
Göransson, ion Zakrisson, Magnus Forsberg ledamöter. Anna Sjödin och Sune
Stridh suppleanter.
På Marlens förslag valde vi in Stefan Åkesson till byggkommott6n, som alltså ser ut
som följer: Orvar Jönsson, Bengt Zakrisson, Bo Göransson, Jon Zakrisson, Magnus
Forsberg och Stefan Åkesson. Till Nöjes/festkommitt6n valdes Ylva Åkesson in. Den
ser alltså ut så här: Gunnel Zakrisson, Barbro Jönsson Åslund, lngrid Jönsson,

Marlen Jonsson, Margaretha Zakrisson och Ylva Åkesson.

6

Utfall av midsommardagen
På det stora hela var midsommardagens evenemang lyckat men vi behöver
justera lite här och där. T ex lite bättre koll på lotterierna.

7

Caf6verksamheten isommar
Efter en kort diskussion, där de flesta menade, att det kan vara roligt att pröva

något nytt, enades vi om att ha en caf6helg vid Eivors camping. Dagarna 30 och 31
juli samt L augusti kommerviatt ha servering av lättare lunch, kaffe o krusa i ett
tält, som vi införskaffar för ändamålet. Denna verksamhet bör vara
nöjeskommitt6ns ansvar, som någon så riktigt påpekade. Nöjes/festkommitt6n
beslöt genast att samlas för planering efter ordinarie mötes slut.

lställningar framåt hösten
Det fanns ett förslag att ha surströmmingsfest den 28 augusti. Ett spikat program
är Estrad norr den 30 november. Vi ska väl ha kams i mellandagarna?

Til

Tröj - och mössläget

Marlen har sett till att lagret av tröjor och mössor har förstärkts. Jon undersöker
om man kan minska trycket så att det går ha på kepsar.
10

Övriga frågor

att de var dags att behandla vindskyddet på Rivallen med rosenmahogny
e dyl. kassören handlar. Även borden har slitits av väder och vind. Ytbehandling
även där? Extragrillen på Rivallen behöver omtanke och omvårdnad. Framför allt
behöver man rensa bort växtlighet runt omkring den.
Bo tyckte

Marlen och Sune väckte frågan om inte föreningen ska slå till och köpa eget/egna
tält och sluta låna Borkmos. Det blev så gott som bestämt att så ska ske.
Mats ska åtgärda tavlor vid Eivors camping. Även informationstavlan på byns
anslagstavla behöver åtgärdas, då informationen är delvis inaktuell. Marlen blev
starkt inblandad i detta.
Ylva anmälde

att hon har en del kärl från sin tid som företagare i Skalbäckstugan,

som hon är villig att läta byföreningen använda. Det finns även en bardisk till
förfogande. Det beslöts att vid nästa möte kolla om den går att få in i bystugan.
LL

Nästa möte
Nästa möte blir den 7 augusti ZOZL k|16. 00 i Bystugan.

T2

Avslut
Orvar tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötesdeltagarna skingrades och lämnade den natursköna platsen på olika sätt;
med fyrhjuling, kanot, färja, båt eller apostlahästar. Eftersom det var årets
varmaste dag hittills, hade ingen vare sig lust eller ork att stanna och umgås. Alla
ville hem och uppsöka svalkande skugga i en syrenberså eller dylikt.

Justeras

Gunnel Zakrisson

