
Årsmötesprotokoll för Rö Folkets Hus- och Byalagsförening 

Org nr 888000-6872
Tid: 12 mars 2017
 Plats: Folkets hus, Rö
Närvarande: se bif bil 1

1. Johannes Menzel hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. En tyst minut hölls 
för att hedra minnet av Margareta Nordlander.
 
2. Årsmötet konstaterade att kallelse till mötet skett i behörig ordning.
 
3. Dagordningen fastställdes.
 
4. Till ordförande för årsmötet valdes Renate Menzel.
 
5. Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Lundqvist.
 
6. Till protokolljusterare för årsmötet valdes Mirjam Åkerblom och Mona Nixon.
 
7. Verksamhetsberättelsen  för 2016 föredrogs och godkändes samt lades till handlingarna.
 
8. Den ekonomisk redovisningen för 2016 föredrogs och läggs till handlingarna under 
förutsättning att kassören i  mail till mötesdeltagarna gör vissa förtydliganden.
 
9. Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och läggs till handlingarna under förutsättning
att styrelsen gör det utlovade tillägget i balansräkningen.
 
10. Balans- och resultaträkningen fastställdes och läggs  till handlingarna under förutsättning 
att styrelsen gör det utlovade tillägget i balansräkningen.
 
11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 under förutsättning 
att styrelsen gör det utlovade tillägget  i balansräkningen. 

12. Årsavgiften för 2017 bestämdes till 50kr enskild medlem och 100kr för familj. 
 
13. Till föreningens ordförande fram till nästa årsmöte valdes Johannes Menzel. 
 
14. Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Mona Nixon, Monika Flodin och 
Monica Viklund.
 
15. Till styrelseledamöter som fyllnadsval för en tid av ett år valdes  Ove Norman och Mirjam 
Åkerblom.
 
16. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år nyvaldes Robert Mähl och Anders Fahlén.
 
17. Som revisorer samt suppleant kvarstår ytterligare ett år för Robert Haxne, Peter 
Dahlqvist och Jan Viklund.
 
18. Styrelsen beslutades att även fortsättningsvis fungera som valberedning.  
 
19. Anders Samuelsson valdes som föreningens representant i Landsbygdsrådet med Ove 
Norman som suppleant.
 



20. En väckt motion hade inkommit till årsmötet (se bif bil 2) med förslag som efter 
diskussion hänsköts till beslut i styrelsen. 
 
21. Årsmötet beslutade även att förbudsskyltarna vid Rös grill- och båtbrygga ska tas bort, 
att båtklubbens brygga är klubbmedlemmarnas ansvar och att styrelsemedlemmarna på 
föreningens tjänsteuppdrag med egen bil ska ersättas med 18,50kr/mil. 
Ulla, Åke och Karin avtackades med var sin vacker vårbukett. 

22. Renate Menzel förklarade därefter mötet avslutat.

Rö 2017-03-12

Renate Menzel, ordf                 Karin Lundqvist, sekr

Protokolljusterare:

Mirjam Åkerblom                        Mona Nixon
 

Bil 1 
Närvarolista från årsmötet:

Karin Lundqvist
Johannes Menzel
Monika Flodin
Andreas Menzel
Renate Menzel
Monica Viklund



Mona Nixon
Ove Norman
Ann-Sofie Samuelsson
Gunnar Edholm
Lennart Lahti
Kjell Mycklén
Siv Gradin
Ulla Olofsson
Gun-Marie Rönnlund
Peter Dahlqvist
Anna-Lena Dahlqvist
Birgitta Stattin
Mats Stattin
Roger Mähl
Jonas Lundqvist
Mirjam Åkerblom
Anders Fahlén
Conny Frånlund
Anders  Samuelsson

Bil 2
Motion till Rö Folkets Hus och Byalagsförening

Motion till Rö Folkets Hus och Byalagsförening
Jag föreslår att en Fastighetsgrupp, en Festgrupp samt en Vålögrupp bildas med namngivna 
personer och att beslut om det tas på årsmötet i mars 2017.
Fastighetsgruppen bör bestå av 4 personer där minst en är styrelseledamot som då ska 
rapportera till styrelsen vad som behöver åtgärdas på fastigheten och till vilka kostnader så 
att styrelsen kan ta beslut i dessa frågor.
Fastighetsgruppens uppgift är att ta fram en skötselplan för närmaste 10-årsperioden hur 
byggnaderna ska underhållas samt se till att akuta åtgärder blir åtgärdade skyndsamt.          
                                                             Man ska även se till att den yttre miljön på fastigheten 
sköts med blommor, gräsklippning, trimning, snöröjning, sandning och utplacering av 



julgran mm. Gruppens uppgift är även att hålla i städdagarna på våren och hösten samt se 
till att kontinuerlig tillsyn sker under hela året. I gruppens uppgift ingår även att kolla att 
gräsklippare, röjsågar och motorsågar är servade och i bra skick samt att bränsle finns. För 
alla dessa uppgifter bör även flera personer kunna engageras vid varje tillfälle efter behov.
Festgruppen bör bestå av 3-4 personer där en är styrelseledamot som ska rapportera till 
styrelsen vilka fester och övriga arrangemang som planeras under året. Gruppen ska se till 
att det är personer engagerade som jobbar med varje tillställning och hjälpa dessa med 
inbjudningar och erfarenheter.
Vålögruppen bör bestå av 2 personer som kallar medhjälpare vid några tillfällen per år för att 
röja och märka ut stigen och hålla koll på skyltar mm.
Om ansvaret för skötsel och underhåll av informationstavlor, busskurar, grillplatsen, 
brygganoch rastplatsen ska ingå i någon grupp får styrelsen avgöra.
Jag föreslår att styrelsen väljer en vice ordförande på konstituerande mötet.
Jag föreslår att styrelsen avsätter pengar så att enklare förtäring kan utgå till de som hjälper 
till på till exempel städdagarna, arbete på Vålön samt vid skötsel av fastigheten.
Källsand 2016-12-18

 
Hälsningar Mats Stattin


