
STYRELSEMÖTE I RENÅLANDETS BYFÖRENING 

HOS YLVA och STEFAN ÅKESSON onsdagen den 12 augusti 2015 

PROTOKOLL 

Närvarande: Ingrid Jönsson, Orvar Jönsson, Bo Göransson, Gunnel Zakrisson, Sara Åkesson, Magnus 

Forsberg, Ylva Åkesson och Barbro Jönsson Åslund. 

 

1 ÖPPNANDE AV MÖTET 

Ingrid Jönsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Dagordningen godkändes. 

 

3 VAL AV JUSTERARE FÖR MÖTET 

Magnus Forsberg valdes att justera dagens protokoll. 

 

4 GODKÄNNANDE AV SÄTTET ATT KALLA 

Sättet att kalla godkändes. 

 

5 KASSARAPPORT 

Kassören, som var förhindrad att närvara, hade skickat rapport till mötet. Denna rapport  

visade att föreningens tillgångar är 19,460 kr. 

 

6 INKOMNA SKRIVELSER 

Inga skrivelser hade inkommit. 

 

7 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna. 

 

8 KOMMANDE AKTIVITETER 

”Fjösbatt´npub” den 22/8 ordnas av Bengt Z m fam, Surströmmingsfest ordnas den 4/9 av 

mor och dotter Åkesson, ev adventmys kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. 

  

9 BYGGNADSKOMMITTÉN REDOGÖR 

Enligt Orvar och Bo, som varit med och inspekterat Bystugans golv, är det inget större fel på 

det, varför deras förslag är att ”lägga golvet på is” så länge. Vidare kunde man rapportera att 

ena sidans hängrännor satts upp av Orvar och Åke, men att andra sidans hängrännor sitter 

lite klent och bör åtgärdas. Bystugans tak har inte målats en andra gång, vilket beror på det 

usla vädret. 

 

10 ÖVRIGA FRÅGOR 

Angående puben: Gunnel Z redogjorde för kommunens riktlinjer när det gäller tillställningar 

som slutna sällskap, där alkohol kan förekomma, och mötet fann att det inte bör bli några 

större problem, då man bjuder in gäster och har koll på vilka de är. Orvar åtog sig att göra 

inbjudningskort. 

Det kommer att serveras olika sorters drycker och mat. Man kan även ta en kopp kaffe. 



Musikunderhållning planeras. 

Man har  installerat en vattentoalett på fjösbatt´nlokalen. 

Puben kommer att vara öppen från kl 20.00. 

Angående Surstrmmingskalaset: Folk får anmäla sig och man får betala för sig. Lotterier för 

att få in lite pengar till föreningen. 

 

11 NÄSTA MÖTE 

Förslag till nya stadgar kommer att presenteras på nästaa styrelsemöte någon gång i oktober. 

 

12 MÖTET AVSLUTAS 

Mötet avslutades med gott fika och pratstund kring Ylvas köksbord. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 
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Barbro Jönsson Åslund (sekreterare) 

 

 

Justeras 
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Magnus Forsberg (ledamot) 
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Ingrid Jönsson (ordförande) 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


