
Rö Folkets Hus och Byalagsförening, styrelsemöte 3/3 2017

Närvarande: Johannes Menzel, Anders Samuelsson, Monika Flodin, Ove Norman, 
Mona Nixon, Monica Viklund, Åke Engström, Karin Lundqvist.

1. Johannes hälsar välkommen

2. Ordf väljs till protokolljusterare

3. Föregående protokoll gås igenom

4. Ekonomi: 
179 309 på banken, 2 900 i kontanter. Klart inför årsmötet med revisorerna och ordf om
ekonomirapporten.                                                             

5. Aktiviteter: 
• Hantverksträffarna fortsätter måndagar vv kl 13-15 med ca12deltagare. 
•  26/3 blir det ett musikcafé med Säbrå orkesterförening på Rö FH/Johannes 
ansvarar.  , Valborg: Åke E vårtalar, Johannes och Ove fixar brasa, Monika F, GM och 
Siv G   (Karin kollar) fixar med fikat. 
•  20/5 vårstädning ute och inne. 
•  25/5 Gökotta och Bengan Jansons Trio: de tar inträdet och vi puben. 
•  24/6 Midsommar med speciell planering. 
•  29/7 Grillfest, en nostalgiafton med svensktoppsartisten Kar-Erik Thörn. 
•  Mona  bokar Babben Larsson inför 2018. Höstens program planeras längre fram!  

        
6. Tillsyn och skötsel: 
All tillsyn och skötsel på Rö FH antecknas med datum och vad som gjorts när i den       
anteckningsbok som Johannes lagt fram. Soptömning bör vi ändra till 1 g/må eller 
endast ha sommartömning (Mona kollar med Hemab). Johannes kollar med Dina 
försäkring om de sponsrar en jordfelsbrytare.

7. Valberedning: 
Karin, Åke och Ulla avgår. Johannes ordf - omval ett år, Mona, Monica, Monika - 
omval två år, Anders - fortsätter ett år, Ove, Miriam Åkerblom /Anders Fahlén - 
ersättningsval ett år och Roger Mähl, Peter Richter - suppleanter ett år. Årsmötet 12 
mars kl 15: dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport trycks upp i ca 25
ex  till årsmötet, en deltagarförteckning görs iordning för att gå runt och fyllas i under 
mötet. Kaffe/te, macka och någon kaka dukas fram. Styrelsen med Mona som ansvarig 
håller i förberedelserna. Mats motion läses upp på årsmötet.

8. Uthyrning                 
Alla inbokade datum måste föras in på hemsidans kalendarium och även på almanackan 
på anslagstavlan i köket!



9. Övriga frågor:                  
En båtbrygga har diskuterats  till Rö med ekonomiskt bidrag av kommunen.

10. Nästa möte: konstituerande möte efter årsmötet 12/3!  

11. Johannes avslutar mötet. 

Johannes Menzel                                Karin Lundqvist
ordf.                                                       sekr.


