
STYRELSEMÖTE I RENÅLANDETS BYFÖRENING PROTOKOLL 

BYSTUGAN    2017-04-25 

 

Närvarande: Ingrid Jönsson, Bengt Zakrisson, Mats Göransson, Barbro Jönsson Åslund, 

Orvar Jönsson, Bo Göransson, Magnus Forsberg, Åke Åslund, Gunnel Zakrisson och särskilt 

inbjudna från Bonäsets byförening: Iris Lövenring, Kurt Bardosson och Birger Edelsvärd 

 

De inbjudna gästerna redogjorde för LEADER-projekt i Bonäset; Det gamla tegelbruket i 

Bråken och vägen dit. Tanken är att föreningarna ska kunna dra nytta av varandras 

erfarenheter och samarbeta kring olika frågor. 

 

1 Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3 Justerare 

Magnus Forsberg valdes att justera protokollet. 

 

4 Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser hade inkommit. 

 

5 Föregående protokoll 

Sekreteraren läste upp föregående protokoll, vilket kommenterades och lades till 

handlingarna. 

 

6 Ekonomin 

Kassören redogjorde för föreningens ekonomi, som förnärvarande inte är särskilt lysande, 

men under uppbyggnad. Pengarna har gått till de många förbättringar som gjorts av 

Bystugan och elräkningar.  

 

7 LEADER-projekt 



a) Rivallen 

Ingrid har varit i kontakt med LEADER-företrädaren Sören Oscarsson, som hälsar till 

föreningen att man kan sätta igång med vissa arbeten i väntan på pengar. 

b) Orvar har träffat Berit Holter och Marie-Louise Oscarsson och diskuterat eventuellt 

projekt av migrationskaraktär. 

 

 

8 Kommande aktiviteter i byföreningen 

Vi planerar tacobuffé, lotteri, brasa och ”vintern rasat ut” på Valborgsmässoafton. 

Nationaldagen, den 6 juni, kommer att firas med arbete och gemyt vid Eivors Camping. 

På midsommardagen blir det förmodligen tipspromenad enligt tradition, och i juli ska vi 

ha sommarcafé i Bystugan. Mats lovar att ge en repris på sitt föredrag om svedjefinnar 

mm främst för yngre generationer, som förhoppningsvis kommer att finnas i byn under 

sommaren. Längre än så sträcker sig inte planeringen idag, men idéerna flödar. 

 

9 Byggkommittén har ordet 

Närmaste aktivitet bör vara målning av främst nybyggda delar av Bystugan. Åke lovade 

att sponsra med rödfärg och Bo ska kolla om han har någon överbliven vitfärg hemma. 

 

      10      Övriga frågar 

Bengt undrade vilka aktiviteter man brukar ha i Bonäset och Iris berättade att man har 

några stående såsom arbetsdag, surströmming, ”motionslåda”. Man har även haft en 

”stigfinnnarcirkel” där en lokal karta är målet. Vi pratade om att vi kan besöka varandras 

tillställningar, när det så passar. 

 

11               Nästa möte 

Nästa möte: 19 juni kl 18.00 i Bystugan 

 

12               Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet och kaffe med kakor serverades. Medan snön föll i ymniga 

mängder hade vi en gemytlig stund i aprilkvällen. 

 

 

 

 

 



Vid protokollet   Justeras 

 

 

      __________________________  __________________________ 

     Barbro Jönsson Åslund   Magnus Forsberg 

 

   

 

  _________________________ 

  Ingrid Jönsson (ordförande) 

 

 

 

       

 


