
Protokoll från styrelsemötet 
Rö Folkets Hus o Byalagsförening
20160405, Rö folkets hus
Närvarande: Monica Viklund, Mona Nixon, Anders Samuelsson, Ove Norman, 
Johannes Menzel, Karin Lundqvist

1. Johannes hälsar välkommen
2. Johannes väljs att justera protokollet
3. Föregående protokoll läses upp och gås igenom
4. Monica Flodin har till styrelsen lämnat en redovisning av aktuell 

kassastatus. Det finns nu 162 150 kr på bankkontot, senaste insättningen 
är 6 150 kr och uttaget 6 415 kr. Monika har tillsammans med Johannes 
och föreningens revisor, Robert Haxne, gått igenom den ekonomiska 
redovisningen. De föreslår att vissa förändringar görs, för att göra den 
mer översiktlig. En träff om kontoplanen planeras därför.

 
5. Planerade aktiviteter 2016:

Valborg/ Gökotta 5 maj  kl 8.00/ After work med föreläsning av Fahléns 17 
juni/ Midsommarfirande/ Grillfest/ Höstfest…

6. Valborg: Linda Åberg Luthman (Mörtsal) är inbjuden att hålla vårtalet 
med en avslutande dikt. Elden tänds kl 19:00. Annons i Yippie sätts in av 
Karin, Fikabröd bakas av Monica V, Mona, Renate och Karin. Korv, 
bröd, ketchup och senap köper Johannes in. Mats tillfrågas om han, 
som tidigare år,  kan tänkas sig vara korvgubbe. Ris till brasan hämtas 
upp av Johannes, Anders, Göran och Ove. Städdag: 7/5 kl 9:30. Mats 
och Birgitta tillfrågas om de vill organisera dagen.

 
7. Målningen av Rö folkets hus baksida planeras. Anders har redan börjat 

målningen av farstukvisten. En ställning (från Jacobssons) beställs. 
Datum för målningen bestäms på nästa styrelsemöte. 

8. Köksarbetsgruppen med Monika V, Monika F, Ulla och Mona 
återkommer på nästa möte med förslag på upprustning av köket dvs 
överskåp, bestick, porslin och glas. 

9. Reklamskylt med Vårös logga är nu klar och uppsatt. Beslut tas att även
erbjuda Calle Lundkvist eller Hemsö fästning en plats på annonstavlan. 
Johannes tar kontakt med dem.

10.  Nu är de korta borden lagade. Återstår att reparera de långa. Beslut 
tas om att beställa fem nya fallbord (180x80) från Klippans 
inredningstjänst AB. Stolarna ska också gås igenom. Kostnader 
diskuteras på nästa styrelsemöte. 



11.  Någon valberedning beslutades det inte om på årsmötet utan 
styrelsen fick uppdraget att fungera som en sådan. Inte heller några 
arbetsgrupper valdes. Även där får styrelsen gå in och delegera 
uppgifterna. Uthyrningsverksamheten av Rö FH har Mats lovat sköta. 
Han ska också tillfrågas om han och Birgitta kan tänka sig att även i 
fortsättningen ta hand om skötsel och uthyrning av Bagarstugan. Vår- 
och höststädning kan Karin, som närmaste granne, sköta . Sångkör med
Renate som ledare har efterfrågats. Styrelsen tycker att den stundande 
Valborgsaftonen kan vara en bra början för en sådan sångkörsövning. 
Sånghäften tar Johannes med.

12.  Övriga frågor: Elavtalet ska förnyas och på nästa möte diskuteras om 
det ska vara fast eller rörligt. Monika F vet när nuvarande avtal går ut, 
viktigt att bevaka! Conny Frånlunds röjning av den igenvuxna skogen 
vid Sågverket beslutade styrelsen att uppmärksamma med en blomma!
Medlemskap i Rö FHB till alla nyinflyttade tas upp till diskussion och 
beslut tas på nästa styrelsemöte. Avi om påminnelse om medlemsavgift
bör gå ut snarast! Samhällsförvaltningen har bjudit in till träff 14/4 kl 
18:30 om hur föreningar söker ekonomiskt bidrag till integrationsprojekt 
för nyanlända. Karin går på mötet och kollar även upp med Mats om 
de femtusen som föreningen fick för att arrangera en julfest för 
nyanländas barn.

13.  Nästa möte:   20160502 (obs en måndag!)

14.Johannes avslutar mötet.

Vid protokollet: Justeras:

Karin Lundqvist  Johannes Menzel


