
Protokoll från styrelsemöte med Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 
styrelsemöte 4/6 2018
Närvarande: Johannes Menzel, Mona Nixon, Ove Norman, Roger Mähl, Monika Flodin och 
Monica Viklund. 
Frånvarande: Mirjam Åkerblom

1. Mötets öppnande: Mona hälsade välkommen 

2. Val av justeringsman: Mona 

3. Föregående protokoll: Loomis ansöks efter att vi ändrat adress från 

privatperson till Rö FH, Monika F har fått ansökan och gör klart.

4. Ekonomi: 

 Redovisning:  saldo per 31 maj, banktillgångar 91.403.31 kr, kassan

6.472 kr.

5. Aktiviteter:

 Vinprovning, flyttas till hösten.

 Punkter från medlemsmötet som avklarats: 

1. Bryggan i Rö har vi sedan tidigare beslut på att vi inte tar ansvar

för. Ägare av marken är Pierre Björklund, Mona och Roger 

utreder vidare vem som nu tar ansvar. 

2. Träff för genomgång och träning av hjärtstartare planeras in till 

höstens aktiviteter. Ansvar för lån av docka för detta: Monica V.

3. Förbättra mobilnät till 4G görs inget åt i nuläget.

4. Utedass på Baggskäret. Där har Mona kontakt med kommunen.

5. Samverkan med Sågverket ang. att anlägga en brygga där 

avslås.

6. Tillsyn och skötsel: Ove har börjat måla verandan och bytt trall som han 

skänkt till FH. Byte av vindskivor och rännor klart, fönster målat uppe och

hackspettshål lagat av Ove och Johannes. Det som kvarstår är att byta 

bräder på väggen vid altanen. Under veckan oljas möbler (Mona och 



Monica och altangolv (Ove, Johannes, Göran). Ny lista för blomvattning 

skickas ut av Monika F.

7. Uthyrning: 30 juni avbokat. Översyn av hyresavtalet görs av Johannes 

och Mona.

8. Medlemmar, medlemslista. Listan klar och Roger fortsätter att fylla på 

den med namn på de som betalar, Monika meddelar Roger. Mail går ut 

till de som finns på maillistan med en påminnelse om att betala avgiften 

(Roger). Kommer som en punkt på dagordningen hädanefter.

9.  Övriga frågor:

 Jippietidningen. Kostnad för annonsering 50x30mm i två månader; 

1700kr, vi beslutar att skriva en annons till hösten som reklam för 

hyra av FH. Annons i TÅ föreningsnytt avvaktar vi med.

 Midsommaraktivitet meddelas Jippie senast 8 juni (Monica).

 Ny matta till verandan köps in (Mona).

 Då många inte har pengar beslutar vi att ha kuponger till 

försäljning som gäller för de aktiviteter som finns, en kupong per 

aktivitet.

10. Mona avslutar mötet

Nästa möte onsd. 4/7 kl. 18.00  OBS! NY DAG 

Vid protokollet Justeras

Monica Viklund Mona Nixon




