
Protokoll från styrelsemöte med Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 
styrelsemöte 4/12 2018
Närvarande: Mona Nixon, Ove Norman, Monika Flodin, Mirjam Åkerblom, Anders 
Samuelsson, Roger Mähl och Monica Viklund. 
Frånvarande: Johannes Menzel.

1. Mötets öppnande: Mona hälsade välkommen 

2. Val av justeringsman: Mona 

3. Föregående protokoll: Inget att anteckna

4. Ekonomi: 
 Redovisning: saldo per 30/11 Banktillgångar; 148 736:77. 
 Resultatrapport: genomgång av den ekonomiska redovisningen. Redovisning 

sker även under januari och februaris möten. Kassans redovisning för 
midsommar skickas till Monika. (Roger)

5. Aktiviteter:

 Punkter från medlemsmöte:   
 Fotocirkel - inte aktuellt just nu.
 Jobba för att fler ska delta i det aktiva arbetet med föreningens åtaganden.     

Arbetas med löpande. Frågan bordläggs.
 Söka fonder februari, (Monica V)
 Storsatsning några gånger/år, ex. dansband, musikgrupper, föreläsningar etc.

Avvakta med dansband tills modellen har flyttats, övrigt arbetar vi med vid 
verksamhetsplaneringen.

 Studiebesök i Resele. Bordläggs
 Utställningar; foto, akvareller, skulpturer, handarbete, gosedjur m.m Karins 

idé. Kontaktar henne (Monica V)
 Återuppta After work och caféverksamhet på sommaren. 

Caféverksamhet stryks. Kontaktar Lasse D angående After Work (Anders)
 Musikquiz planeras (Monica V)

 Styrelsen ska bjuda sig själv på en jultallrik. Genomfört dagens datum.
 Övriga aktiviteter
 Studiecirkel Lennart L, medel från Folkuniversitetet, Mirjam har varit i 

kontakt med dem och fått besked om att vi borde ansluta oss för att få
fördelar. Mirjam kollar vidare om det samt om det går att söka medel 
för kulturevenemang.

6. Tillsyn och skötsel

Boverket angående energideklaration, kontakt har vidtagits angående anstånd med 
detta och fått besked om att det ska göras för golvarea på över 250kvm, eller om 
byggnaden upplåts med nyttjanderätt. Monica V fortsätter med kontakterna.

7. Uthyrning



 Nya förhållningsregler klart.

8. Medlemslista

Nya medlemmar meddelas av Monika F till Roger.

9. Övriga frågor

 Modellens placering. Efter besök av snickare beslutas att inte riva vägg
utan stötta modellen mot väggen lutande och stående på befintlig 
sockel. Vi hyr in snickare med hjälp för detta.

 Snöskottning och sandning av stora ytor avtalas med Åke E. (Roger)
 Sand i hinkar ordnas av Ove. 
 Brandmyndigheten har genomfört en kontroll och var nöjd med vår 

brandsäkerhet. Anteckning av detta skickas av brandmyndigheten per 
mail till hela styrelsen. Koll av våra brandvarnare, filtar och 
brandsläckare sker vid vår- och höststädning. Checklista görs av Roger.
Brandslangen bör användas då och då, ex. vid vattning utomhus.

 Julgransplundring, Anna-Lena (Mona), bidrag från kommunen 
(Monica)

Mona avslutar mötet

Nästa möte: 8/1 -19

Vid protokollet Justeras

Monica Viklund Mona Nixon

Monica Viklund Mona Nixon


