RENÅLAN DETS BYFÖREN I NG

2019-3.1.-04

STYRELSEMOTE M ED KOM MITTEER

PROTOKOLL

HOS GUNNEL OCH BENGT

t

NÄRVARANDE: lngrid Jönsson, Orvar Jönsson, Mats Göransson, Bo Göransson,

Magnus Forsberg, Gunnel Zakrisson, Bengt Zakrisson, Barbro Jönsson Åslund

t

MÖTET ÖppruaS

Ordföranden förklarade mötet öppnat och slog med en bestämd
rörelse klubban i bordet.
2

DAGORDNING
Dagordni ngen godkä ndes.

3

JUSTERARE

Att tillsammans med ordföranden justera det aktuella protokollet
valdes Gunnel Zakrisson.
4

SÄTTET ATT KALLA

Mötet godkände sättet att kalla
5

KASSARAPPORT

Kassören delade ut en redogörelse för den ekonomiska ställningen

i

föreningen och kommenterade den.
Renålandets byförening har mycket god ekonomi.(se bilaga)
6

SKRIVELSER

Det har kommit en inbjudan från K. Pettersson att delta i
kulturgryningsveckan L - 9 februari 2020. Temat är gemenskap.
Eftersom vi redan anmält oss till Sagas kulturkafd, beslöt vi att tacka
nej. Mötesdeltagarna var eniga om att vi inte ska "ta för oss mer an vi
orkar."

rönreÅrNDE PRoroKoLL
Föregående protokoll lästes upp, kommenterades och lades till
handlingarna.
RIVALLEN

lnvigningen av Rivallenprojektet i slutet av september blev en fin dag,
trots att det kom en regnskur då och då. Ca 70 personer från
Renålandet och grannbyarna hade letat sig till platsen för att lyssna
till Mats Göranssons informativa högtidstal om anledningarna till
projektets tillblivelse. Tyvärr kunde ingen från kommunledningen
närvara, men LEADERS företrädare Sören Oscarsson med fru kom.
Besökarna intog kolbullar, varm korv, kaffe och kakor med god aptit,
och Marlens egenhändigt tillverkade gratislotteri gjorde stor succ6. Bl
a en "byföreningsmössa" lottades ut. Som avslutning på invigningen
fick de barn, som fanns på plats, smälla uppblåsta ballonger i glada
färger.

färeträdare, och han
fick ge en rapport om arbetet med Rivalllenprojektet. En
sammanfattning finns att läsa på Rånålandets hemsida.
En vecka senare hade Mats besök av LEADERs

Lokaltidningen tog kontakt med Mats, och ett reportage kunde
senare läsas i Lokaltidningen. ÖP har nyligen fått en ny
kulturredaktör. Mats tänker bjuda hit honom.
EVENEMANG I DECEMBER

att komma, beslöt vi att samlas
kring något annat i adventstider. Vi beslöt att ha "adventsfika"
bestående av julgröt, skinkstut, kaffe och pepparkaka den 7 eller B
Då Andreas Rign6r inte har möjlighet

december, dvs andra adventshelgen. Gunnel och Bengt lovade genast
att baka mjukbröd till stutarna. Gröt får vi väl hjälpas åt att koka. Vi
ska ha lotteri, och jag skulle tro att vi även kan sjunga några julvisor
for att öka stämningen. Vi ska annonsera på olika ställen i
kommunen. Barbro fixar en liten affisch.
Vi ska ha mellandagskams den 28 december. Mer om det vid nästa
sammankomst.
10

H E IM BYG

DARÅDSLAG

Vi har fått inbjudan till Heimbygdarådslag den L2 november kl 18.00
- 21-.00 Folkets Hus. lngrid, Orvar och Barbro kommer att delta.
1.1.

KOMMUNALMANACKAN

, 24 och 31 juli 2020 mellan 1l-.00 och
15.00. Trio Törn 21 mars 2020.

Vi ska ha sommarcafder 3,

12

KOM MU

N

L7

ENS BREDBAN DSENKÄT

Det finns en enkät om bredband på kommunens hemsida. Det är av
yttersta vikt att alla svarar på den, för det behövs ett underlag på

minst 100 svar fcir att den ska kunna användas som underlag for
vidare arbete. Föreningen försöker sprida detta bl a på Facebook.
13

NÄSTA MöTE

Nästa möte hos Mats 16 december kl 19.00.
1,4

AVSLUT

Mötet avslutades, som vanligt, med gott fika och en trevlig pratstund.

rotokollet

Justeras

Gunnel Zakrisson

Ekonomisk ställning i Renålandets byförening 2019-ll-04

'Biu1

Ingående balanser
Kassa 22.962,001<r

Bank

755,08 kr

Summa 23.717.08kr

Inkomster
Nettoinkomster redovisas från olika tillställningar
Pimpeltävling
3.230,00 kr

Kulturkafö Saga
Sista april
Örjan ft;r ved
SCA for virke

4.650,00 kr
1.340,00 kr
2.000,00 kr
1 1.016,00 kr
Hebbe sisters
3.560,00 kr
Nationaldagen
1.450,00 kr
Kommunala bidrag (drift+Hebbe+mässa) 9.414,00 l<r
Stefan for ved
1.500,00 kr
Midsommardagen
3.990,00 kr
Tröj- och mössftirsäljning
10.440,00 kr
Sommarkafeer 4 st
16.420,00 kr

Summa 69.010,00 kr

Rivallsprojektet
Inbetalning från lokala Leader
Inbetalning Jordbruksverket

37 .547

,00

kr

38.146,00 kr

Summa 15.693,00kr

Totalt

144.703,00k;t

Utgifter
EON

el

(nov 18-juli 19)

3.772,00 kr
l 584,00 kr
350,00 kr
934,00 kr
843,00 kr
3.062,00 kr

Försäkring Dina

till virkeskörare
Årsavgift one.com
P izzabuff ö m.m. årsmötet
Logotyp till tryck
Olja till björnen
Fika

129,00

Hebbe sisters

kr

2.000,00 kr
1.029,00 kr

Invigning Rivallen + småinköp
Köp av tröjor och mössor

14.163,001<r

Summa 28.644,00kr
Rivallsprojektet
Magnus ftr huggning
Cowab ftir bänkar och infotavlor
Skogma: vägskyltar

I 5.3 I 2,00 kr
15.800,00 kr
5.386,00 kr
1.000,00 kr

Lösvirkeshus: virke båtstegar
BJZ: dass, vedbod, stenar
Börje: grävning + grus

1

1.000,00 kr

Totalt

9.875,00 kr
58.373,00 kr
87.017,00 kr

Resultat

57.686,00 kr

Rivallen

Summa

Utgående balanser

Till§ångar
Kassa

32.129,00kr

Bank

48.67 4,081<r

Skulder
Till Mats

Summa 81.403,08 kr
30.000,50

kr

Fordringar
På

JBV

35.460,00 kr

,r

