
Rö Folkets Hus och Byalagsförening

Protokoll från Styrelsemöte

Tid: Tisdagen den åttonde mars 2022, klockan 14:00 - !6:00

Plats:       Biblioteket i Rö Folkets Hus

Närvarande:  Leif Lundberg, Ordförande

Johannes Menzel

Karin Lundqvist

Lars Dahlqvist

Filip Grahl

Erik Normark, Sekreterare

§ 1  Mötets öppnande

Ordföranden Leif Lundberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Därpå 
presenterade sig styrelseledarmötena för varandra.

§ 2  Val av justeringsperson 

Karin Lundqvist valdes att justera protokollet.

§ 3  Föregående protokoll

Några utstående frågor diskuterades (översyn av vvs-status med Jan Sjölund, 
pelletskaminen, offert om byte till LED-belysning) innan protokollet från 
styrelsemötet 220111 lades till handlingarna. 

§ 4  Web seminarium 220216, Projekt Leader

Filip Grahl skulle vara med på mötet men lyckades inte koppla upp sig. Han har 
blivit lovad dokumentation från mötet.



§ 5  Kommande aktiviteter

Följande aktiviteter bedömdes som fasta:

 Valborgsmässoafton
 Midsommarafton
 Grillfest
 Julfest

Följande aktiviteter fördes fram som förslag att diskutera vidare:

 Skogsbad
 Tipspromenad
 Temadag
 Föreläsningar
 Inreda övernattningsrum i biblioteket
 Ställplats för husbilar
 Offert för solceller
 Bok om Vålön
 Uppdatera boken om fastigheter i Rö & Vålånger med omnejd
 Nytryck av boken ”En annan tid” av Karl Burshardt
 En antologi med författare från Rö och Vålånger
 Uppdatering av hemsidan med nyare programvara

§ 6  Fastigheten

Leif Lundberg föreslår att en arbetsgrupp för fastigheten ska utses. Frågan 
behandlas på kommande styrelsemöte. Bygdegårdarnas riksförbund har en 
omfattande checklista som vi bör gå igenom med efterföljande prioritering av 
underhållsåtgärder. Riksförbundet ska ha sitt årsmöte på Rö Folkets Hus i 
början av april. Det är önskvärt att vi har en uppfattning om akuta åtgärder 
innan dess. Både hos riksförbundet och hos kommunen finns möjligheter till 
finansiellt stöd. Leif Lundberg har skickat ett introduktionsbrev till Härnösands 
kommun.

§ 7  Årsrapport till Bygdegårdarnas riksförbund.

Leif Lundberg gick igenom sitt utkast.

BESLUT: - att sända in årsrapport enligt Ordförandens förslag.



§ 8  Förslag till stöd som kan sökas

Frågan bordlades.

§ 9  Ansvarsfrågor

 Fjärrstyrning av värmepump, Filip Grahl kollar.
 Ny projektor, Filip Grahl och Leif Lundberg ordnar lämplig installation.

§ 10  Uthyrning, status

Hittills är bara ett bröllop bokat i år. Kontraktet med bluesbandet ska förnyas 
den första april.

§ 11  Övriga frågor

 Internet, Filip Grahl undersöker lämpligaste anslutningsform.
 Lottringar, Lars Dahlqvist köper in efter behov.
 Ideellt arbete, medlemmar bidrar med sin arbetstid men debiterar 

föreningen för utlägg och kostnader.
 Sandlåda, Johannes Menzel skänker en sandlåda till föreningen som 

placeras till höger om entrén.
 Fakturor, Leif Lundberg önskar en översyn av rutiner, på gång.

§ 12 Nästa möte

Onsdagen den 13:e april hemma hos Erik Normark, Vålånger 309

§ 13  Mötets avslutande

Ordföranden tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Erik Normark

Justeras:

Leif Lundberg/ Ordförande Karin Lundqvist


