
MÖTE MED STYRELSE oCH KoMMITTEER I RENÅLANDETS BYFÖRENING

BYSTUGAN 22MN KL 15.00

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

Marlen Jonsson, Stefan Åkesson, Ylva Åkesson, Margareta Zakrisson, Barbro Jönsson Åslund

1 MöTETS ÖPPIVRruOT

Ordförande Orvar öppnade mötet och hälsade välkommen.

2 SÄTTETATT KALLA

Sättet att kalla till mötet (mejl, lapp i brevlådan, anslag pä byns anslagstavla) godkändes

3 VALAVJUSTERARE

Gunnel Zakrisson valdes, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

4 KASSöRENS KOMMENTAR

Kassör Mats delade ut den aktuella ekonomiska ställningen i byföreningen och

kommenterade inkomster, utgifter, tillgångar och kunde konstatera att föreningen
fortfarande har goda finanser.

5 FÖREGÅENDE MÖTES PRoToKoLL

Efter en titt i föregående protokoll, kunde vi konstatera att det mesta av det som bestämdes

den 3 april har utförts; veden har huggits, bystugans förvaringsutrymmen har röjts, vi håller
oss fortfarande framme vid ev försäljning av Skalbäckstugan (porslin, möbler, utemöbler etc)
Protokollet lades till handlingarna.

6 KOMMANDE EVENEMANG

Närmast i tiden ligger nationaldagen, som kommer att firas med olika underhållsarbeten och
städning men med en Bemensam lunch i Bystugan kl L3.00. Barbro sätter upp ett anslag på

anslagstavlan.

Midsommardagens koncept är inarbetat och pålitligt, varför vi även i år kommer att locka

besökarna med tipsrunda, fika och lotteri. Naturligtvis hoppas vi även på vackert väder, så att
vi kan vistas utomhus. Som vanligt hjälps vi åt och tills vidare är rollerna fördelade enligt
förljande: Barbro gör vuxenfrågorna och Marlen gör barnfrågorna till tipsrundan. Barbro

ansvarar för ett eller två lotterier. Mats och Britta Jonsson bakar mjukbröd till stutarna, som

Orvar och Bengt tillverkar. Gunnel och Marlen bakar fikabröd.

Barbro affischerar, även på Bunäse. Hela kalaset börjar kl 12.00 och kostar 60 kr för vuxna,
gratis för barn under 12 år. Vinnaren av tipsrundan får förutom vandringspriset, som för
närvarande innehas av Karin på Bunäse, ära och berömmelse. Samling senast kl 1-1.00 för
iordnigställande.



Sommarcaf6er. Mötet beslöt att även i år koncentrera caf6verksamheten under juli.

Onsdagen 20 och torsdagen 2L juli från kl 11.00 till kl 15.00 i Bystugan. Vi kommer att

finplanera dagarna vid nästa möte.

ORDET FRITT

Mats berättade att han ansökt om skattebefrielse för föreningen men inte fått något svar än.

Vidare kunde han meddela att man inom kort kommer att, till alla internetanvändares glädje,

placera en mast på kärrnässkogen. (Kärrnäset 1: 43?)

Marlen tyckte att man skulle skaffa en ventilationssolcelltill Bystugan.

Barbro föreslog att man ska ha ett bokskåp på Eivors camping. Förslaget mötte inget stÖrre

intresse, men viska ha det i åtanke.

Eivors camping har en liten vedbod, som behöver fyllas på.

Dörrarna diskuterades igen, och Ylva åtog sig att undersöka vad en dörr kan kosta.

NÄSTA MöTE

12 juli kl 18.00 ibystugan.

AVSLUT

Orvar avslutade mötet och tackade för visad uppmärksamhet, varpå deltagarna vände sin

uppmärksamhet mot det välförtjänta fikat med försommarsöndagens sol och spirande

grönska utanför fönstren.

Justeras

Gunnel Zakrisson
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