
Protokoll från styrelsemöte, Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 2/7 -19 
Närvarande:  Lars Dahlqvist, Roger Mähl, Mona Nixon, Ove Norman, Gun-Mari Rönnlund 
och Mirjam Åkerblom

1. Mötets Öppnande 
Mona hälsade alla välkomna

2. Protokolljusterare
Mona valdes 

3. Föregående protokoll 
Inga anmärkningar på föregående protokoll

4. Ekonomi 
Tillgångar den 1 juli 2019: 69 128,33 kr (konto)
Kassa 31 567 kr
Intäkter: 33 950,20 kr
Kostnader: 110 277,42 kr
Resultat: - 76 327,22 kr

Midsommar drog in 25 159 kr. 
Utgifterna var 4008 kr, vilket ger ett resultat på 21 151 kr.

Skatteverket ställer inget krav på föreningen att deklarera. Detta gäller tll och 
med år 2022 och förutsätter att vi "inte tjänar för mycket pengar", det vill säga 
i den omfattningen att vi kan anställa personal och liknande. 

5. Aktiviteter 
Lyskväll lördag 31 august kl 19.00 
(Gun-Mari och Mats. Korvbröd, senap och ketchup kan tas från fs)

Röjning på Vålön preliminärt lördag 7 september, dock ej klart. 
Vi diskuterade  sophanteringen på ön. Vi har  uppfattat att den ska skötas av   
kommunen. Mona kollar upp.

Höststädning 12 oktober 10.00 

6. Tillsyn och skötsel 
De nya soptunnorna ska få en grusbelagd plats att stå på. Ove fxar detta. 



Bakom gärdesgården börjar det bli övervuxet av gräs. Det ser slarvigt ut. 
Röjning närmast gärdesgården 8 juli kl 17.00. 
Slänten röjs sedan vidare i höst. Lunch serveras i samband med detta. Datum 
ej bestämt. 

7. Uthyrning 
17 august: Härnlösands dövförening
3-6 oktober: Storbröllop

8. Medlemslista
32 inbetalningar

9. Öivriga frågor:
a) Vi diskuterade möjligheten att skaaa S ish så att inte privata nummer 
behöver användas. Det är inte självklart att det går, så vi beslutade att vi gör 
som vi gjort hitlls. När eventuella problem uppstår letar vi en lösning då.

b) Vi diskuterade också införskaaande av flmduk, som ju tdigare 
diskuterats och som vi också fått prisförslag på. Det fnns fera argument att ha
en, men inget beslut fattades. En idé var att begära in fer prisförslag. 

10. Nästa möte 
6 august kl 13.00. OBS tden!

11. Aivslutning aiv mötet
Mona avslutade mötet

      

Vid protokollet Justeras

Mirjam Åkerblom Mona Nixon




