
Protokoll från styrelsemötet 
Rö Folkets Hus o Byalagsförening
20161206, Rö folkets hus
Närvarande: Monica Viklund, Mona Nixon, Anders Samuelsson, Ove Norman, 
Johannes Menzel, Åke Engström.

1. Johannes hälsar välkommen
2. Johannes väljs att justera protokollet
3. Föregående protokoll läses upp och gås igenom
4. Ekonomi per 30/11.

 bankkonto186 293,91 kr, kontanter 3 000 kr, inkomster 2 534 kr.
5. Aktiviteter 

– redovisning julfest 3/12; försäljning gav 100 kr, lotteri 2 000 kr och 
inträde 1 539 kr. Summa kvar efter utgifter för inköp blev 3 561 kr.
- internationell julfest; kontakt tas med Karin för fortsatt planering. I 

skrivande stund ändras datum till 13/1 via mail från Karin.
- Midvinterblot;  inställt ifjol pga få anmälda, frågan bordläggs 

tillsvidare.
- Hantverkskvällar; start under våren 2017 Monica o Mona ansvarar

6. Tillsyn och skötsel av Rö FH. 
Att prioritera; fönsterbläck, rännor och rör där det saknas. Johannes 
kontakar Peter R. Varmvattenberedaren kollas av efter mötet. Altanen 
får en total översyn under maj/juni för att vara klart innan midsommar.

7. Bidrag.
Ansökan ”Hela Sverige ska leva” gav inga medel.

8. Valberedning inför årsmötet 2017.
Vi för fram egna förslag då valberedning saknas. Förslag till nästa gång.

9. Uthyrning, diskussion och beslut om ny hyressättning.
Vi beslutar att höja helguthyrningen från 2 500 kr till 3 000 kr att gälla 
from 1 jan 2017. Övriga hyreskostnader ligger kvar.

10.  Övriga frågor
- Skogsstyrelsen är villig att ta bort sly till sommaren då markägaren 

har tillstyrkt detta. Beslut om att tillfråga skogsstyrelsen om att röja på
fler ställen efter samtal med aktuella markägare, ex. vid 
Vålångersviken och längs ån.

- Birka; beslut om att kontakta kommunen om förslag om utflykt till Rö 
FH för info om sågverksepoken. Johannes ansvarar.

- Beslut om lyse till skrubben under trappan.
- Reklamskylten, beslut om att kontakta Länsförsäkringar om att hyra 

plats. Johannes ansvarar.
11.  Nästa möte 3/1 kl. 18.30
12.  Johannes avslutar mötet

Vid protokollet: Justeras:
Monica Viklund  Johannes Menzel


