
PROTOKOLL FÖRT VID RENÅLANDETS BYFÖRENINGS MÖTE MED STYRELSE OCH 

KOMMITTÉER HOS GUNNEL OCH BENGT KL 18.00 ONSDAGEN DEN 13 MARS 2019. 

 

Närvarande: Ingrid Jönsson, Orvar Jönsson , Barbro Jönsson Åslund, Mats Göransson, Bo 

Göransson, Magnus Forsberg, Jon Zakrisson, Gunnel Zakrisson och Bengt Zakrisson. 

 

1 ÖPPNANDE AV MÖTET 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 

2 DAGORDNINGEN 

Mötet godkände dagordningen. 

 

3 JUSTERARE 

Magnus Forsberg valdes att justera protokollet. 

 

4 SÄTTET ATT KALLA 

Mötet godkände sättet att kalla genom mejl och muntliga påminnelser. 

 

5 KASSARAPPORT 

Mats harklade sig och meddelade bl a följande: Enligt bokslutet för 2018 har 

föreningen haft ett gott år. Föreningen har genom olika aktiviteter dragit in ca 51 000 

kr. Hittills under 2019 har elräkning 1 445 kr, utgifter för kulturcafé ca 500 kr och 

933.75 kr för hemsidan betalats, men föreningen har även fått in 2 000 kr för ved och 

11 000 kr för virkesförsäljning på Rivallen. 

 

6 SKRIVELSER 

Inga skrivelser hade inkommit. 

 

7 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Barbro läste upp de viktigaste delarna av föregående protokoll, och mötesdeltagarna 

diskuterade och kommenterade. Vi kunde konstatera att det mesta som bestämts på 

mötet hos Mats den 17 dec 2018 genomförts. Det beslöts att lägga det justerade 

protokollet till handlingarna 

. 

8 FÖRSLAG PÅ KOMMANDE EVENEMANG 

Musikcafé i Bystugan med Hebbesisters från Estrad norr i maj. Datum ej fastställt. 

Aanna Johansson berättar om samer när vi finner en lämplig tidpunkt. 

 

9 FÖRSLAG PÅ YTTERLIGARE KULTURAKTIVITETER 

Estrad Norr har kanske någon föreställning som lämpar sig för vår bystuga. 

Aktivitet på Rivallen. 

Trubadurbesök av t ex Matti Modigh. 



Bildvisning av Andreas Rignér 

 

10 TANKAR OM SOPSORTERING 

Vi diskuterade angående svårigheter för framför allt äldre personer i byn att komma 

iväg med soporna till återvinningsstationerna i Strömsund. Vi tänker vidare. 

 

11 BYGGNADSKOMMITTÉN ANGÅENDE RIVALLENPROJEKTET 

Det finns massor av ris kvar att elda så snart snön försvunnit, och på Bengts fråga om 

man får gå dit och elda på egen hand, var svaret att det inte är förbjudet. Vedbod, 

dass och ytterligare någon grillanordning plus flera sittplatser med bord är planerade 

och budgeterade. Det är bara att ta itu med uppgifterna. Man tänker sig att det även 

ska finnas en båtbrygga eller liknande på plats i oktober, då projektet ska vara klart. 

Mats åtog sig att ordna med informationstavlor om projektet. Han kunde även 

informera om ett konstverk, som vi kanske skulle kunna förvärva till platsen. Det 

gäller en 7 m hög stjärnpelare av Gert Andersson i Raftsjöhöjden. Då 

mötesdeltagarna fann saken intressant, lovade Mats återkomma med vidare 

uppgifter om kostnader mm. 

 

12 MÖSSA MED NAMNLOGGA 

Jon har väckt tanke och intresse om en mössa, keps el dyl med byns namnlogga på. 

Han kunde nu informera om tillverkning och liknande. Vi diskuterade utseende och 

text på mössan och enades om att ha björnen plus text. 

  

13 ÖVRIGA FRÅGOR 

Senare i vår kommer en presentation av Estrad Norrs kulturutbud på Saga i 

Strömsund. Vi kommer att ha representanter för föreningen där vid detta tillfälle. 

Årsmötet 2019: Lördagen den 23 mars kl 16.00 i Bystugan. I samband med årsmötet 

kommer det på Jons initiativ att bli pizzabuffé. Vi beslöt att be Margaretha Z baka en 

kaka till kaffet. Barbro visade förslag till affisch och lovade ha det färdiga bladet klart 

att sätta upp på anslagstavlor i byn och på Simonssons handelsbod nästa dag. Några 

affischer kommer också att läggas i en del av bybornas postlådor. 

 

14 NÄSTA MÖTE 

Årsmöte den 23 mars. Styrelsemöte den 22 maj i Bystugan. 

 

15 MÖTET AVSLUTAS 

Efter mötet kom belöningen i form av rejält tilltaget fika, eller ”gofika” som vi sa om 

onsdagsfikat, när jag i undomen var internatskoleelev. Gunnel, eller var det Bengt, 

hade bakat både härlig ”semlekaka” och utsökta muffins med glasyr. Och inte nog 

med det. Det fanns kolakakor också. 

Som vanligt hade vi en trevlig pratstund innan vi skildes åt och och gick ut i 

marskvällen. Det snöade ymnigt, och sparkföret var inte på topp. 

 

 



Vid protokollet   Justeras 

 

_____________________________ _____________________________ 

Barbro Jönsson Åslund  Magnus Forsberg 

 

 

    ______________________________ 

    Ingrid Jönsson 

 

 

 

 

 

 


