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Medlemsmöte Rö Folketshus och Byalagsförening 21 oktober 2017

Styrelsen bjuder på kaffe och smörgås. Ämnet för dagen är planering för 
innehåll i verksamhetsplanen framöver samt utveckling och förnyelse av 
bygden.

Johannes Menzel öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Monica Viklund läser upp förslag som inkommit via mail från medlemmar som 
inte kunde delta på mötet.

Mona Nixon berättar om Naturbonus. Kontakta Kerstin Kårén.

Förslag som framkommit under mötet och via mail:

 Göra boendet på landsbygden mer attraktiv genom:

- att påverka utbyggnaden av fibernätet

-förbättra mobilnätet med ökad hastighet upp mot 4G. det finns många 
döda områden.

-bearbeta kommunen så att resurser styrs mot landsbygden. Finns någon
nämnd som hanterar landsbygdsutveckling?

 Styrelsen gör ett studiebesök i Resele. Där råder bostadsbrist och folk 
står i kö för att flytta in.

 Ett generellt resebidrag till samtliga styrelsemedlemmar på 1000 kr/år 
som täcker upp allt bilåkande.

 Lägg ut på hemsidan fastigeter som ska säljas och premiera 
åretruntboenden. 

 Kan medlemmarna hjälpa varandra med vardagliga sysslor?

 Försök att utöka styrelsen med några yngre aktiva intresserade.

 Ordna en Oktoberfest med öl från lokala tillverkare från Lockeby, 
Tjärnsjö och Härnö hantverksöl, kanske det kommer några yngre.

 En träff med genomgång av Hjärt- och Lungräddning.



 Arbetet på Vålön bör utföras före midsommar.

 Långloppis där varje deltagare bidrar med bakverk och några som är på 
Folkets hus och sköter servering.

 Söka fonder

 Om man samlar 15 stycken intresserade kan Box Whiskey ställa upp med 
en person som demonstrerar.

 Samarbete med andra föreningar.

 Ordna en trevlig resa till något intressant ställe, gärna i samarrangemang 
med en annan förening.

 Marknad i början av september, man måste ragga intresserade deltagare
redan i maj.

 Aktivare reklam för uthyrning.

 Planera in reparationer så att fler kan deltaga.  Gör det trevligt med fika 
och gärna en grillkväll för de som deltar.

 Jag tycker att styrelsen ska bjuda sig själv på en jultallrik vid mötet i 
december som tack för det jobb som har utförts.

 Vad får vi för medlemsavgiften, i andra föreningar är festerna 20-30 kr 
dyrare för de som inte är medlemmar. Annars är det lämpligt att bjuda 
på korv, dricka och kaffe på lyskvällen.

 Ansvariga bör utses för varje aktivitet i god tid så att inbjudningar 
kommer ut tidigt och kan planeras in.

 Det bör utses en aktivitetsgrupp som hjälper de ansvariga för varje 
aktivitet/fest.

 Vad händer med bryggan i Rö.

 Bagarstugan.

 Jobba för att fler ska delta i det aktiva arbetet med föreningens 
åtaganden.



 Styrelsen bör skriva in aktuell information på hemsidan, skicka till 
Lennart Lahti som är duktig på att föra in.

 För att hålla snyggt kring informationsskyltarna och busskurarna bör det 
utses ansvariga som sköter det. Det är viktigt att det är snyggt och rent i 
byarna i området.

 Studiecirkel om Rö historia, förnya m.m.

 Musteri

 Ansökan fonder

 Placera ett utedass på baggskäret

 Studiecirklar:

-fotocirkel

-trädgårdscirkel

-tillägg och förändringar i boken ”Rö med omnejd”

-insamling av gamla fotografier från bygden, ordna utställningar om vad 
bilderna visar

 Samverkan med ”Sågverket” om att anlägga en brygga på platsen där 
badflotten låg. Använd bryggan som fiskebrygga, Sågverket kan låna ut 
fiskespön.

 Filmkvällar

 Quizkvällar

 Äldreträff

 Musikarrangemang till nästa medlemsmöte

 Gör storsatsningar några gånger om året med kända och bra dansband, 
musikgrupper, dansare  och föreläsare, som förstås måste få anständigt 
betalt för sina insatser men samtidigt kan dra folk, få in nya människor...

 På prov vore det kul att ha något alternativ någon gång t ex öppet 
dansgolv med rave och DJ! 



 Lite mer anspråkslöst men fint vore det också att försöka återuppta After 
work -kvällarna och caféverksamheten  där medlemmar ansvarar. 

 Och utställningsverksamhet vore inte heller  fel,  att alla som vill, får en 
tidsperiod och en bestämd yta att ställa ut t ex egentagna foton, akvareller,
skulpturer eller en samling med handarbeten, gosedjur eller vad det nu 
kan vara! 

 Sedan vore det fantastiskt att inte bara ha växtlighet med buskar, blommor
och vårdträd  på  Rö fh utan även ett utomhusgym, gjort med stockar och 
sten från naturen, och förstås  en bastu. Tänk om Rö fh kunde få köpa 
Sörens!

 En egen blandad sångkör med proffsiga Renate som ledare vore väl fint!
 Avslutningsvis tycker jag att alla tidigare aktiva medlemmar ska lockas 

tillbaka, kanske hedras extra med t ex en återvändarfest! Det vore väl 
snyggt och Rö fh behöver alla sina supportrar! 

Styrelsen tackar för alla synpunkter och förslag. Dessa kommer att 
behandlas under kommande styrelsemöten som en stående punkt på 
dagordningen.

Vid pennan Monica Viklund


