
Protokoll från styrelsemöte, Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 2/7 -19 
Närvarande:  Lars Dahlqvist, Roger Mähl, Mona Nixon, 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 august  211: 
Konto: 74 416,1  kr 
Handkassa 5522 kr
Till Loomis: 31 428 kr (lämnas in den 1 /8)
Summa: 111 3 4,12 kr
Resultat: - 61 531 kr

Resultatrapport och balansräkning är skickade tll revisorr 
När vi redovisar kviton tll kassör skall det vara ett (1) kompleett kvito per 
papperr Aktuellt kontonummer för insätning måste bifogasr 

5. Aktiviteter 
Röjning på Vålön: preliminärt lördag 7 septemberr Deta är inte klart på grund 
av at folkets hus blivit uthyrt och tanken var at kombinera röjningen med 
räkfestr Lasse undersöker nyt datumr

Röjning runt Folkets hus inklusive bortörande av ris: 1  oktober 12r22 

6. Tillsyn och skötsel 
a) Toaletstolen som gåt sönder i samband med en fest skall åtgärdas innan 
helgen 12-11 augustr Lasse fxarr
b) Golvet i stora salen blir inte riktgt rent med nuvarande sät at skurar Lasse 
kollar med Mirja om hon mot eventuell betalning kan skura med deras 
skurmaskinr



c) Vi beslutade at skaaa en tdsstyrd magnetventl på ingående vatenr 
Deta gör at vatnet kan stängas av natetd eller annan td som kan vara 
aktuellr At ha kontroll på vatnet och undvika läckage är viktgt då 
vatentllgången i byn är lågr Det kan också eventuellt innebära en lägre 
försäkringspremier Roger undersöker försäkringenr
d) Roger har givits tllåtelse at mot faktura se över folkets hus röjsågarr 

7. Uthyrning 
7 september: fest
12-1  juli  2 2: bröllop

8. Medlemslista
31 inbetalningar varav två är anonymar Mirjam kollar med Mats Statn om 
han vet vilka dessa ärr

9. Öivriga frågor:
a) Hitlls har det beslutats at större kostnader inför en fest, exempelvis 
underhållning, skall tas upp med styrelsen två måndader i förvägr Vi 
diskuterade at förkorta denna tdr 
b) Valberedningen skall infomeras om at Roger inte kommer at kunna vara 
kassör  2 2 samt at Mirjam vill hoppa av som styrelsemedlem samma årr 
c) Det är dags at trimma runt anslagstavlornar Gun-Mari tar kontakt med 
Källsandsbor för eventuell hjäp, Lasse röjer uppe i Vålånger och Mirjam vid 
Folkets husr 

10. Nästa möte 
3 september kl 18r22

11. Aivslutning aiv mötet
Mona avslutade mötet

      
Vid protokollet Justeras

Mirjam Åkerblom Mona Nixon




