
Protokoll från styrelsemöte med Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 
styrelsemöte 1 aug 2017
Närvarande: Johannes Menzel, Roger Mähl, Monika Flodin, Miriam Åkerblom och 
Monica Viklund.

1. Mötets öppnande Johannes hälsar välkommen
2. Protokolljusterare, Johannes
3. Föregående protokoll gås igenom. 
- Hemsidan; Vidarekoppling av byalagets telefon till Johannes har stött på problem 

pga att den är kontantbaserad. Roger fortsätter jobba med detta.
- Antal personer i lokalen vid fester får bero på art av fest och på årstid. 
4. Ekonomi: Monika gick igenom ekonomin.
Tillgångar per 31 juli: 
Handelsbanken: 114 797 kr 61 öre
Kontanter: 38 960 kr
Utgifter under juli: 2 464 kr
Inkomster under juli: 4 640 kr
Grillfesten Inträde 5 850 kr, drycker 2 068 kr, lotteri 1 480 kr, burkretur 48 kr. 
Utgifter 5 073 kr.
5. Aktiviteter 
Lyskväll 26/8. Johannes tillfrågar Gun-Marie
Höstmarknad ej bokat, Johannes tillfrågar Karin som sätter datum ( ev. 2/9)
Surströmming. 15/9  Monica tillfrågar Mona N
Höstfest under oktober, bestäms vid nästa möte
Höststädning 16/9 då skall även gärdsgården stagas upp.
Bröllop 22-24/9
6. Tillsyn och skötsel
Lampan under trappen/ i skrubben skall bytas ut, ansvarig Johannes.
Skylift hyrd till den 18-20 aug, för reparation och ommålning. Det behövs 3-4 
personer vid detta tillfälle, anmäl intresse att delta till Johannes. Kostnad för skylift 
2.600 kr.
7. Övriga frågor
Spotlight vid scen skall åtgärdas, Johannes hyr stege och kollar med elektriker om 
byte av lampsort samt uttag till kylen i hallen. Övriga lampor får översyn.
Kontakt i köket vid handdukshängaren (tel.ledning) sätts över med ett täcklock.
Robert Haxne avsäger sig uppdraget som revisor pga sjukdom. 
Blomma skickas till honom.
Större utgifter till fester så som musik skall förankras och godkännas av styrelsen. 
Nyinflyttade i Vålånger får gratis medlemskap via Monica V.
Vålögruppen tar ansvar för röjning där.
Trubadur förslag Johan, telnr finns hos Monica V
8. Mötets avslutande. Johannes avslutar mötet

Nästa möte tisdag 5 sept kl. 18.30

Vid protokollet Justeras

Monica Viklund Johannes Menzel
Monica Viklund Johannes Menzel


