
Rö Folkets Hus och Byalagsförening, styrelsemöte 7/2 2017

Närvarande: Johannes Menzel, Anders Samuelsson, Monika Flodin, Ove Norman, Mona Nixon, 
Monica Viklund, Karin Lundqvist.

1. Johannes hälsar välkommen 
2. Johannes väljs till protokolljusterare 
3. Föregående protokoll gås igenom 
4. Ekonomi: 181 668, 56 på banken, 2 500 i kontanter.                                                          

Monika kommer att diskutera ekonomirapporten med Anders, styrelsen och revisorerna så 
den är godkänd och klar inför årsmötet. 

5. Aktiviteter: Hantverksträffarna har kommit igång med tolv anmälda deltagare.           
Träffarna kommer i fortsättningen att vara på måndagar vv kl 13-15.                    
Studieförbundet Vuxenskolan har engagerats och betalar viss ersättning för material osv. 
Träskyltar och ett nytt fiskdammsskynke ska göras.                                                             
Allt är tänkt att vara lotterivinster och gå till försäljning på festerna.                  
Hemslöjdskonsulent Annso Gran är inbjuden att hålla i en workshop.                      
Lekledaren och musikern Carina Norberg och hennes spelmän vill gärna uppträda vid någon
fest på Rö FH. Johannes kollar lämpligt datum.                                                                  
Inför Valborg måste en talare redan nu bokas in, - Lars-Gunnar Hultin, Lars T Johansson, 
landshövdingen.                                                                                                                      
After work med roliga scenartister - Babben Larsson, som planerar en glesbygdsturné( Mona
kollar). / Danskväll med allsång - Adorena med svensktoppssångaren Karl-Erik Thörn har 
hört av sig. De gör en norrlandsturné i sommar och höst, kostar 7,5 tusen för allt (Johannes 
kollar).                                                                                                                               
Viktigt att datum inte krockar med några andra evenemang i kommunen!

6. Tillsyn och skötsel: Johannes föreslår att vi har en anteckningsbok liggande där all tillsyn 
och skötsel på Rö FH antecknas med datum och vad som gjorts när. 

7. Valberedning: Johannes, Karin, Åke och Ulla avgår. Johannes avgår som ordf men erbjuder 
sig att vara kvar i styrelsen om det blir svårt att hitta ersättare.                                         
Föreslagna som nya styrelsemedlemmar är Miriam Åkerblom, Lasse Dahlqvist, Marianne 
Berglund, Anna-Lena Dahlqvist, Gunnar Edholm (Karin tar kontakt med dem). 

8. Årsmötet 12 mars kl 15: dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport mejlas 
ut åtta dagar innan till alla medlemmar och ett tjugotal kopieras upp till årsmötet, en 
deltagarförteckning görs iordning för att gå runt och fyllas i under mötet.                               
Kaffe/te, macka och någon kaka dukas fram. Styrelsen med Mona som ansvarig håller i 
förberedelserna.                                                                                                    I 
Verksamhetsberättelsen bör det nya mobilnumret till Rö FH 0767612168 finnas med. Mats 
motion läses upp på årsmötet. 

9. Uthyrning: 4/5 en 50-årsfest, 2/7 Vasaorden, 15/7 en släktträff. 
10.Övriga frågor: Skorstenen på Rö FH har nyss blivit sotad, känns onödigt att göra det varje år

(Johannes kollar). 
11.Nästa möte: fre 3/3 kl 13.00 OBS! 
12.Johannes avslutar mötet.
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