Renålandets byförening. Söndagen den 7 november 2O2L kl 15.00

Möte med styrelse och kommitt6er. På Tre Tallar, hos Marlen och Sune.

Närvarande: Orvar Jönsson, lngrid Jönsson, Mats Göransson, Gunnel Zakrisson
Bengt Zakrisson, Marlen Jonsson, Sune Stridh, Barbro Jönsson Åslund. (Börje
Zakrisson, lite jäktad, tittade in i fem minuter för att ta reda på vad som
avhandlades, innan han åkte hem med döttrarna Anna och Ella.)

1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

2

Godkänns sättet att kalla?
Svar: ja.

3

Val av justerare
Att justera protokollet utsågs Gunnel Zakrisson"

4

Kassörens rapport
Kassörens skrivare har åter börjat fungera, se prot. 7 f 8, varf ör
han denna gång kunde dela ut dubbla redogörelser för det

ekonomiska läget i föreningen. Trots en del utgifter för el,
vatten, försäkringar mm, ligger föreningen på plus. Se bilaga.
5

Föregående mötes protokoll
lngenting att diskutera varför protokollet lades till handlingarna.

6

Tillställni ngar framöver
Fyrjuligen ges i Bystugan den 30 november kl 19.00. Det är en
föreställning från Estrad Norr bestående av fyra medlemmar. Vi
fordelade arbetet inför kvällen så här: Barbro kompletterar
affischerna från Estrad norr och sätter upp dem med hjälp av
Orvar på lämpliga ställen. Marlen, Gunnel och Bengt handlar ocl
ser till attfikoöche finns på plats när vi alla träffas efter klockan

17.00 för att orda med möblering o dyl , innan föreställningen

börjar.
Mellandagskams den 29 december 2021.:
Marlen, Gunnel, Mats och Barbro kokar kams. Bengt, Bo och
Orvar hjälper till där det behövs. Bengt ansvarar för tillbehör
såsom fläsk, korv, mese (get och klet), dricka, kaffe, pepparkakor
mm. Vi tar 100:- för mat och mys. Barbro gör affisch och sätter
upp i god tid. Det blir "drop-in" mellan 15.00 och 19'00'
Alltså behöver vi träffas och ordna i Bystugan ca 13.30.
Svensk-Norska Radiominnen (Estrad norr) i Bystugan den 3 maj
2022. Vi kommer att diskutera uppläggningen för denna

tillställning vid ett senare möte.
7

Tröi - och mtrssläget
Marlen meddelade att förrådet fyllts på och läget är under
kontroll.

I

Frysnyheter
Mötet diskuterade behovet av frys i bystugan och kom fram till
att det nog är mera praktiskt fÖr behoven att satsa på en
kombinerad kyl- och frys. Mats kollar läget infÖr beslut senare.

9

Övriga frågor
Mats har sett ut en gran, som han kan hugga till Bystugan. Han
tog även på sig att skaffa ny belysning till granen, som vi ordnar
till första advent.
Gunnel och Bengt märker ut den fristående grillen på Rivallen
,,pinnar", så att den inte av misstag körs över av snöskotrar
med

ivinter.
10

Nästa möte
Sista söndagen i januari -22k|15.00 hos Bo Göransson'

11

Avslut
Orvar knackade i bordet och forklarade mötet avslutat.

Marlen dukade fram kaffe och läckra smörgåsar. Till påtåren fick
vi hemgjord pannacotta. Vi hade en mysig stund vid Tre tallars

köksbord, allt medan novembermörkret sänkte sig. Därefter gick
var och en till sig, mätta och belåtna. Föreningslivet är igång
igen

!
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n

Ekonomisk ställning i Renålandets byftiren ing202f lJe-OZ
Ingående balanser
Kassa 21.794,00kr
Baxk 28.439,68kr

Summa

50.233,69

Totalt

30.662,00

Totalt

19.848,00

Resultat

10.841,00

Inkomster
Nettoinkomster redovisas från olika tillställningar
Troj- och
5.680,00 kr
Avbrottsersättning
951,00 kr
Driftsbidrag
7.281,00lff
Midsommardagen
4.060,00 kr
12.690,00 kI

mössforsäljning
EON
kommunen
fika+lotteri
Vägkafe-weekend

Utgifter
EON el(nov

20-sep

2l)

Försiikring Dina
fusavgift one.com
Förplägnad årsmötet
Köp av tröjor och mössor
Tjiira och terpentin
Pop-up-t?ilt
Vattenavgift

2.719,00L;r
t.694,00 kr
1.269,00kr
493,00 kr
9.388,00 kl
1.006,00

kr

2079,00 kr
1.200,00 kr

Utgående balanser

Tillgångar
Kassa

Bank

25.958,00 kr
35.089,68 kr

Summa

61.047,68
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