
PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSE OCH FESTKOMMITTÉ I RENÅLANDETS BYFÖRENING 

ONSDAGEN DEN 9 DECEMBER KL 18.00 HOS BARBRO OCH ÅKE 

 

NÄRVARANDE: Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson, Mats Göransson, Barbro Jönsson Åslund, Orvar 

Jönsson, Bo Göransson, Magnus Forsberg, Gunnel Zakrisson, Åke Åslund 

 

1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ingrid hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes. 

 

3 JUSTERARE 

Magnus Forsberg valdes att justera protokollet. 

 

4 SÄTTET ATT KALLA 

Sättet att kalla godkändes. 

 

5 KASSARAPPORT 

På grund av internetkrångel delade inte Mats ut någon rapport, men han kunde ändå 

meddela följande: Elräkning på 598:- har betalats. Det har kommit en räkning på försäkring 

av Bystugan ,1437:-, att betala 2016. Bystugan är försäkrad för 700 000:- och inventarierna 

92 000:-. Överskott hittills i år 9 482:- och i kassan finns 24 918:- 

Vidare kunde Mats berätta att även handelsbanken ämnar sluta hantera kontanter. Han 

fortsätter kolla upp bankerna och forsätter med ICA-banken. Fortsättning följer… 

 

6 SKRIVELSER 

Ingrid visade den skrivelse, som gjorts i samarbete med Öjarns Byförening och behandlar 

mobiltelefoni i vårt område. Skrivelsen har skickats till Telia Sonera, Post-och Telestyrelsen 

samt Strömsunds kommunalråd. 

Ett svar har kommit från PTS. I detta svar får man bl a veta vart man ska vända sig om man 

inte är nöjd med sin operatör.  

Mötet diskuterade olika åtgärder att vidta om inte Telia svarar. 

 

7 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll lästes kommenterades och lades till handlingarna. 

 

8 KOMMANDE AKTIVITETER 

Närmast kommande aktivitet är planerad till den 2 januari 2016 på eftermiddagen. Vi tänker 

oss en mellandagsknytisbuffe i Bystugan, ett förslag som redan antagits på förra mötet. 

Barbro och Åke skriver inbjudan till bybor m anhöriga och sätter upp på anslagstavlan före 

helgerna. Orvar fixar någon slags plats på Hemsidan, där man kan anmäla sig och tala om vad 

man tänker ta med i knytet. Vi fixar och gör det mysigt och varmt i Bystugan i Nyårshelgen. 

 

9 BYGGNADSKOMMITTÉN REDOGÖR 



Orvar och Ingrid har undersökt marknaden för akustikplattor och funnit att Vattudalens bygg 

har det fördelaktigaste erbjudandet .Hos nämnda firma kan man få erforderligt antal plattor 

till en kostnad av ca 5 000 :- Mötet gav Orvar uppgiften att göra beställning och bygg.komm 

att utföra arbetet. 

 

10 STADGAR FÖR RENÅLANDETS BYFÖRENING 

Förslag till uppdatering av föreningens stadgar diskuterades. De nya stadgarna antas på 

årsmötet. 

 

11 ÖVRIGA FRÅGOR 

 Åke, som kontaktats av Gunnar Larshow, berättade att vi i samband med Hillsands 

kulturförenings nedläggelse, fått grillplats och sopkärl vid ”Eivors camping”, som denna 

förening ordnat där. Vi får även använda namnet Björnvägen och får överta ett antal 

dekaler med namnet på. Vi tackar och tar emot. 

 Åke har byggt holkar och satt upp vid rastplatsen. 

 Ingrid har återigen varit i kontakt med ServaNet (utan resultat). 

 Ingrid efterlyser en logga för föreningen. Något för oss alla att tänka på. 

 Mats rapporterar att E.ON undrar om vi vill ha miljöel. Vi tackar ja till detta genom Mats. 

 

12 NÄSTA MÖTE 

Nästa möte den 24 februari kl 18.00 hos Bengt och hans maka Gunnel. 

Årsmöte den 19 mars kl 18.00 i Bystugan 

 

13 MÖTET AVSLUTAS 

Ingrid avslutar mötet och Barbro bjuder på kaffe och krusa. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

---------------------------------------  ---------------------------------------- 

Barbro Jönsson Åslund  Magnus Forsberg 

 

   

  ------------------------------------------- 

  Ingrid Jönsson 

 


