
Protokoll från styrelsemöte med Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 
styrelsemöte 3 april 2018
Närvarande: Johannes Menzel, Mona Nixon, Ove Norman, Roger Mähl, Monika Flodin och 
Monica Viklund. 
Frånvarande: Mirjam Åkerblom

1. Mötets öppnande: Mona hälsade välkommen som nybliven ordförande

2. Val av justeringsman: Mona valdes

3. Föregående protokoll: Roger fortsäter at  uudatera hemsidan

4. Ekonomi: 

 Redovisning,  saldo uer 31 mars 120.762.31

 Loomis, Mona ansöker uå 10.000

 Fastighetens ägandeskau, frågan bordlägges till styrelsemöte i ma 

 Ansökan av stöd hos Boverket avslås uga egen insats uå 100.000:-

 Swish används som tidigare, närmare ulanering inför var e aktivitet

5. Aktiviteter:

 Vinurovning, Mona kontaktar Anders

 Hälsodag, blir inte av  nder våren

 Sammanställning medlemsmöte, u nkter från medlemsmötet; 

Vålön 3   ni, Johannes är sammankallande för infoskyltar o 

b ssk r, resa tillsammans med SPF 16 ma , långlouuis 9-10   ni, 

Aktiviteter auril: valborgsfrande; Johannes skickar  t mail, Mona 

fxar afscher, Monica ser till at det fnns korv o bröd m.m, 

Johannes frågar Renate o G n-Marie om kaka till kafet. Mona hör 

med vårtalare, ulaneringsträf 233/ kl 10.00.

6. Tillsyn och skötsel: vårstädning 2635  te o inne. Åtgärder inne Johannes 

sammankallar; fönsterbänkar, r mmet till vä. om scenen, herrtoaleten. 

Ute; en vägglamua till baksidan av h set, målning av staketet uå farst n.

7. Uthyrning: St dentest 1/36, Åke E 1636. Vasaorden 137, Marianne N 



6-837 

8.  Övriga frågor:

 H ärtstartare, Mona beställer Zoll AED Pl s till en kostnad av 

13.500 kr + moms.

 Infoträf barnfamil er, delar av styrelsen har kontakt med Anna-

Lena.

 Bordtennisborden, Mona skriver avtal om  tlåning av borden till 

VåRö förskola.

 Bil uå gården, Mona o Monica uratar med ägaren.

 Ny fakt ramall klar.

 Landsbygdsriksdan, ingen deltagare från styrelsen

 Fiberansl tning, vi besl tar at ansl ta till folkets h s.

9. Mona avslutar mötet

Nästa möte 8/5 kl. 18.00  OBS! Ny tid


