
Protokoll från styrelsemöte med Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 2/4-19 

Närvarande: Mona Nixon, Mirjam Åkerblom, Monika Flodin, Monica Viklund, Roger Mähl, 
Ove Norman, Johannes Menzel och Anders Samuelsson.

1. Mötets Öppnande: Mona hälsar alla hjärtligt välkomna.
2. Protokolljusterare: Mona valdes 
3. Föregående protokoll: Protokollet gicks igenom, inget att notera.
4. Ekonomi: Tillgångar 5 februari: Handelsbanken 102 773,68 kr, kassa 6408 kr. 

Det konstaterades att värmekostnaderna för januari-mars är stora.

5. Aktiviteter: 
30 april: Mona och Göran gör affischer vilka Mirjam sätter upp på anslagstavlorna. 
Monica V sprider information. Vi samlas kl 18.00 och brasan tänds 19.00. Anders 
Fahlén håller vårtal. Renate föreslogs leda sången. 
27 april: Allsång med Anna Svankvist. Mona fixar reklam. Mirjam kontaktar 
Folkuniversitetet om stöd för kulturevenemang.
3 maj: Karin L, Gun-Mari och Barbro E fixar After Work. Styrelsen är inte engagerad.

Diskussion om att i sommar ordna tre allsångstillfällen med Lars Sjöberg och Stefan 
Fröberg. Mona har kontakt med dem och Monica V undersöker andra evenemang för 
att hitta bästa datum. 

6. Tillsyn och skötsel: 
Via samhällstjänst har fönsterbrädor blivit slipade och målade. Dörren till skrubben 
(kapprummet) är breddad. Sparkplåt önskas innanför dörren. Underarbetet till 
kommande målning av kapprummet är gjord. Lister skall tillkomma. 

Underlag för hyllorna i duschrummet skall byggas av tryckimpregnerat virke.

7. Uthyrning: 
27/4: Vägföreningen Utansjö-Veda hyr övervåningen
20-21/7: 50-årskalas

8. Medlemslista: Från och med nu skall en helt ny lista göras. Den uppdateras 
löpande. Hittills har 19 hushåll betalat. 
Ett förslag är att skicka uppmaning till att betala avgiften 1 januari 2020 via post och 
mejl (för de som har). 

9. Övriga frågor:
• Diskussion om ett förslag om filmvisning för ”båtfolket”. Idén avslogs. 
• Roger kollar upp och försöker fixa så att verksamhetsplanen blir åtkomlig på 

mobilversionen av hemsidan, vilket inte är fallet nu.



• Diskussion om långloppis den 8 juni och vilken roll föreningen har. Vi hoppar av 
långloppisen. Ett förslag är att vi ordnar en egen loppis på Folkets hus någon gång i 
sommar och att Mona, Birgitta P och Birgitta S ordnar fika. Bord finns att hyra för 100 
kr per bord. Mona kollar med Birgitta om lämpligt datum.

• Årsmötet: Den 14 april är det ett extra årsmöte. Monica Jacobsson har gått igenom 
fjolårets ekonomi (2018) och gjort balansrapport och resultaträkning. Revisorerna 
skall gå igenom detta och innan årsmötet stämma av med någon i styrelsen om något
är anmärkningsvärt. Taxeringsvärdet är 0 kr. Inga inventarier. 

• Styrelsen har undersökt frågan som uppkom på årsmötet kring Servanet och 
konstaterar att allt är i sin ordning. Servanet har inte gått i konkurs. 

10. Ordförande avslutar mötet

      

Vid protokollet Justeras

Mirjam Åkerblom Mona Nixon


