
Protokoll från styrelsemöte, Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 14 maj 2019 

Närvarande: Mona Nixon, Mirjam Åkerblom, Roger Mähl, Ove Norman, Lars Dahlqvist

1. Mötets Öppnande 
Mona hälsar alla välkomna

2. Protokolljusterare
Mona valdes 

3. Föregående protokoll 
Inga anmärkningar på föregående protokoll

4. Ekonomi 
Tillgångar den 30 april: 85 267 kr (handelsbankens konto) 
Handkassa 7900 kr
Roger har ansökt om berfrielse at deklarera.

5. Aktiviteter 
18 maj Städdag
30 maj Gökota
8 juni  Röjning på Vålön
15 juni Loppis
23 juni  Midsommarfirande
2 august Grillfest. Mats Statn ansvarar
16 august Surströmming. Gun-Marie Rönnlund, Karin Lundquist och Barbro Edholm ansvarar. 
22 august Allsång med Anna Svanqvist och Anders Bergman

Vi diskuterade at kombinera allsången med något mer som kan locka besökare. 
Vi diskuterade också at ha en räkafon någon gång under hösten. Lasse D har et färdigt koncept. 
Yterligare en diskussion handlade om at fortsätningsvis prova et upplägg av våra fester där varje 
by tar hand om en fest efer et rullande schema. På så vis sprids fördelningen av de som ansvarar.

6. Tillsyn och skötsel 
Kapprummet är klart. 
Fläktvingar är tvätade i stora salen. 
Energideklaratonen är gjord.
Ove skrapar fönsterbleck tll vilka Mona skafat färg. 

7. Uthyrning
Inget nyt

8. Medlemslista
28 "hus" har betalat

9. Övriga frågor:
 Röret vid rampen tll entrén (tll julgran, påskrisbjörk med mera) skall förses med en käpp vilken i sin

tur förses med en välkommenskylt som Jonas Lundquist föreslås tllverka. Vi vill inte at man 
snubblar på röret. 

 Mona får en ny skyddsmata tll bilens bagageutrymme efersom färg läckt ut där. 
 Styrelsen tackadeför TV:n som Roger och Eva skänkt 



 Lasse behöver en nyckel och föreslås ta över Johannes. En ny nyckellista måste göras och datum 
måste anges på listan.

 Stängselaggregat och en elvinsch finns i förrådet. Vi diskuterade at försöka sälja dem. 
 Vi ögnade igenom protokollet från landsbygdsrådets möte den 15/4. (Monica Vikluind var där)

Vi talade om at undersöka vad landsbygdsrådet egentligen är.
 Vi diskuterade olika förslag at omplacera modellen över Rö som ju nu står på scenen och där tar för

stor plats i anspråk. Vi bestämde at den tllsvidare ställs på högkant och at vi under nästa årsmöte 
presenterar et förslag på var den kan stå i fortsätningen. Lasse initerar at den ställs på högkant. 

 Murgrönorna har sköldlöss. Mirjam avgör dess öde.
 Förslag at  yta pianot upp på scenen. Det är många gäster i år och det står lite i vägen.
 Vimpeln tll  aggstången säts upp av Lasse om linan är användbar.
 Diskussion om det nya förslaget på festupplägg – se under aktviteter – fortsate. Det betonades at 

det är bra om en större frihet ges at skapa fester på eget sät. Vi diskuterade också priser på 
festerna. För dyrt? För billigt? Skilja på medlemmar och icke medlemmar? Vi kom inte fram tll 
något. 

 Samtliga fakturor tll reklamplatserna föreslogs betalas i december. Nu är det uppdelat på två 
tllfällen. Aktuella företag tllfrågas om det är okej. (Åke E, IAA, Höga kusten plåt.)

 Roger berätade om resan som arrangerats av "Hela Sverige ska leva". Han tyckte resan gav idéer 
och konstaterade at problemet med at medlemmar inte vill betala avgif inte fanns bland de 
föreningar han möte. Vi diskuterade vad det kan bero på. 

10. Avslutning av mötet
Mona avslutade mötet

      

Vid protokollet Justeras

Mirjam Åkerblom Mona Nixon


