
Protokoll från styrelsemöte med Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 
styrelsemöte 4/9 2018
Närvarande: Johannes Menzel, Mona Nixon, Ove Norman, Monika Flodin, Mirjam Åkerblom, 
Anders Samuelsson och Monica Viklund. 
Frånvarande: Roger Mähl

1. Mötets öppnande: Mona hälsade välkommen 

2. Val av justeringsman: Mona 

3. Föregående protokoll: Tillsyn och skötsel; postlådan flyttas efter att grävning för fiber

är klart.

4. Ekonomi: 

 Redovisning: saldo per 31/7 Banktillgångar; 92582:77. Handkassa; 35388:-.

Saldo per 31/8 Banktillgångar; 96224:77, Handkassa; 40518:-

 Planeringskalender för ekonomiska ansökningar sammanställs av Johannes, 

Vålöprojektet 8000:- sept, föreningsbidrag från kommunen 12.500:-, 

Vindbonus, annonstavlan.

 Kontokort har skaffats av Mona

5. Aktiviteter:

 Ansvarsfördelning för aktiviteter (Rogers punkt) flyttas till nästa möte 

eftersom han är frånvarande.

 Höstfesten flyttas till 13 okt pga uthyrning den 22/9

 Bytardag 27/10 kl 11.00-14.00, Monica och Mirjam säljer fika

 Julfest 1/12, Johannes och Renate ansvarar

 Musikafton ”I afton country”, musikafton med Emma Ekebjörk m.fl 9/11. 

Monica och Mona ansvarar

 Övning hjärtstartare, styrelsen träffas en halvtimme innan mötet i nov för 

genomgång.

 Punkter från medlemsmöte:   

 Ansvariga bör utses för varje aktivitet och utse en aktivitetsgrupp som hjälper 

de ansvariga (fester och dylikt) Roger har ett förslag som presenteras vid 

nästa möte

 Dyrare fester för icke medlemmar. Genomfört 

 En egenbildad sångkör. Vi fortsätter med allsångsträffar där intresserade 

själva kan bilda kör om intresse finns.



 Oktoberfest med öl. I höst blir det Musikafton ”I afton country” istället

 Kan medlemmar hjälpa varandra. Mirjam testar detta genom att be om hjälp 

med sin trädgård

 Lägg ut på hemsida aktuell information om fastigheter som ska säljas. Inte 

aktuellt då det inte finns några objekt till försäljning

 Studiecirkel om Rö historia. Monica kollar med Lennart Lahti om han vill 

ansvara för detta.

 Tidigare medlemmar skall lockas tillbaka, kanske hedras extra med en 

återvändarfest. Avslås

 Öppet dansgolv med rave och DJ. Avslås

6. Tillsyn och skötsel

Grillen lagad och de vita borden målade

7. Uthyrning

6/9, 22/9, 28-30/9 och 6/10. 

8. Medlemslista

3 st nya medlemmar sedan förra mötet.

9. Övriga frågor

 Höststädning 22/9 kl 10.00 flyttas till den måndag 17/9 pga uthyrning

 Höstfesten flyttas till den 13/10 pga uthyrning den 22/9

 Filmduk inhandlas, Johannes ansvarar

 Stativ till mikrofon saknas, vi köper ingen ny

 Annons i Yippie blev en besvikelse då den inte blev som vi ville, samt att 

fakturan är högre än vi kommit överens om. Johannes tar kontakt med dem.

 Sly kring tavlorna har åtgärdats

 Uthyrningsblanketten ses över både på webben och i pappersform. Mona o 

Monica ansvarar

 Platser vid uthyrning är 70st. Vid behov kan 80st rymmas.

 Ansökan av fonder för workshop med dans med integrationsmål, 5 år och 

uppåt. Mona och Monica kollar detta. Vi siktar på att genomföra det den 

20/10.



 Vi bör ha två personer som är ansvariga för webben, punkten flyttas till nästa 

möte.

 Anders Fahlén avsäger sig revisionsuppdraget pga jäv.

 Mona avslutar mötet

Nästa möte: 6/11 kl 17.30 där första halvtimmen går till genomgång av hjärtstartaren.

Vid protokollet Justeras

Monica Viklund Mona Nixon

Monica Viklund Mona Nixon


