PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I RENÅLANDETS BYFÖRENING DEN 7 JUNI 2015.
PLATS: MULLNÄSETS VERANDA KL 17.00

NÄRVARANDE: Ingrid Jönsson, Mats Göransson, Bengt Zakrisson, Sara Åkesson, Orvar Jönsson och
Barbro Jönsson Åslund.

1

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.
2

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen godkändes.
3

JUSTERARE

Att justera dagens protokoll valdes Orvar Jönsson.
4

GODKÄNNANDE AV SÄTTET ATT KALLA

Kallelsen till mötet, som skett genom mejl, telefon, hemsida och facebook godkändes.
5

KASSARAPPORT

Mats kunde rapportera att ekonomin är under kontroll. Efter utgifter: för hemsida, grillunch,
blommor, fönster, två elräkningar och inkomster: överskott från pimpeltävling och grillunch har
föreningen fortfarande 9978 kr på banken och 6551 kr i kassan.
Mats behöver ett protokollutdrag från årsmötet för att kunna sköta föreningens affärer med
Swedbank. Detta ordnas.
6

INKOMNA SKRIVELSER

Det har kommit information från ServaNet. Enligt bredbandsamordnaren är det pengar på gång
likson grävningen med början i Hammerdal. Hur fiberkabeln ska dras i övrigt är fortfarande inte
detaljbestämt.
7

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna.
8

KOMMANDE AKTIVITETER

Barbro redogjorde för förslag till sommarens aktiviteter, vilka tidigare diskuterats i
nöjeskommittén.
9

BYGGNADSKOMMITTÉN REDOGÖR

Orvar började med att säga att det inte var så mycket att redogöra för, kanske man kan måla
Bystugans vindskivor på städdagen den 15 juni. Dessutom bör man undersöka om det går att
göra något åt den dåliga akustiken i stugan. (Det har klagats från bl a hörapparatsbärande bybor)
Ett annat projekt är Bystugans golv, något som man säkert får anledning att återkomma till.

10 ÖVRIGA FRÅGOR
 Hemsidan
Orvar har uppdaterat den idag. Heimlöuta, Ylvas delikatesser liksom andra inhemska företag
erbjuds gratis annonsering på hemsidan. Dessutom kunde där bli en Köp-och Säljmarknad.
Mats har hittat byns urkunder, vilka kommer så småningom.
Historik om byns gårdar har påbörjats. Detta arbete kommer med bybornas hjälp att
fortsätta och så småningom slutföras.



Vindskydd
Orvar har en idé om ett vindskydd vid gamla dammen.

11 NÄSTA MÖTE
Torsdag 13 augusti hos Sara. Ingrid kallar i god tid.

12 MÖTET AVSLUTAS
Mötet avslutades och Orvar bjöd på rabarberkaka med vaniljsås till kaffet, som Ingrid
serverade. Det blev en gemytlig stund i den vackra sommarkvällen.

Vid protokollet

Justeras

_________________________
Barbro Jönsson Åslund

_________________________
Orvar Jönsson

____________________________
Ingrid Jönsson (ordförande)

