
Protokoll från styrelsemöte med Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 
styrelsemöte 11 april 2017

Närvarande: Johannes Menzel, Monika Flodin, Ove Norman, Mona Nixon, Mirjam Åkerblom, 
Roger Mähl och Monica Viklund,

1. Johannes hälsar välkommen
2. Johannes väljs till protokolljusterare
3. Föregående protokoll gås igenom
4. Undertecknande av konstituerande protokoll klart.
5. Monika F meddelar den nya styrelsesammansättningen till kommunen.
6. Monika F meddelar firmatecknare till banken; Johannes och Monika F. 
7. Ekonomi: 189 065 kr på banken, 3 350 kr i kontanter + 440 kr från musikcafe´t. Utgifter 

under mars 5 827 kr, inkomster under mars 15 584 kr. Anders och Haxne skriver ihop
ett förtydligande utifrån påpekanden från årsmötet för utskick till medlemmar. 
Johannes, Anders och Monika kommer att träffar en gång i kvartalet för genomgång 
av budgeten.

8. Aktiviteter: Babben Larsson är fulltecknad denna gång. Ansvariga för sista april är Monika 
F, Johannes och Renate för kaffe, bulle o kaka, Mona och Monica V för korv med 
bröd. Annelie Lindeberg kommer att hålla tal till våren.  Klart med Bengan Janson 
25/5, ansvariga är Mona, Karin och Monica V. Vi får 10 affischer att sätta ut samt en 
webbaserad affisch. Lotta Vilhelmsons idé om att ha loppisrunda prel. v 24 lörd. 17. 
Mona kontaktar henne för fortsatt planering med bl.a intresseanmälan. Järnankar har 
kontaktat oss för att de vill komma och spela, Mona har fortsatt kontakt med honom. 
Gökotta 13 maj, Mona kontaktar Gun-Marie angående detta.

9. Tillsyn och skötsel: Anteckningsboken finns nu och har börjat användas för noteringar av 
tillsyn och skötsel. Altan planeras att repareras 8 maj men kan ändras pga väderlek, 
ansvariga; Johannes, Ove och Roger.

10. Uthyrning: inget nytt.
11. Elsäkerhet: Beslut om att sätta in Jordfelsbrytare samt elbesiktning utförd av elektriker. 

Johannes ansvarar.
12. Övriga frågor: 
- Pengar insatta på minnesfond för Margareta Nordlander
- Anders påminns om landsbygdsdagen 22 april.
- Sommarlovsaktiviteter inte aktuellt för i år.
- Swish, styrelsens medlemmar funderar till nästa gång
- Soptömningen ändrad till sommartömning, 15/5-15/9.
- Motionen från Mats tas upp på nästa möte.
- Nyinflyttad familj efter Gammellandet får medlemskap ordnat genom Mona. Monika F har 

blankett.
12. Johannes avslutar mötet. 

Nästa möte 2 maj kl. 19.30

Vid protokollet Justeras

Monica Viklund Johannes Menzel


