
Protokoll från styrelsemöte, Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 3/9 -19 
Närvarande:  Mona Nixon, Gun-Mari Rönnlund, Monica Viklund, Ove Norman och Mirjam 
Åkerblom

1. Mötets Öppnande 
Mona hälsade alla välkomna

2. Protokolljusterare
Mona valdes 

3. Föregående protokoll 
Fel under punkt 5 (Aktviteter): 12 oktober är det städning inne och inte 
röjning och borförande av ris som det står i protokollet. Deta sker den 28 
september. 

4. Ekonomi 
1 august 2019: 
Konto 100 475,03 kr
Handkassa 7687:-

 Intäkter 86 525,20:-
Utgifer 128 118,72:-

 Resultat -41 593,52:-
 

5. Aktiviteter 
Räkafon: 21 september
Röjning runt Folkets hus inklusive bortörande av ris: 28 september
Städning inne: 12 oktober
Grillafon: 18 juli 2020
Den 23 september är det landsbygdsråd. Monica Viklund deltar på deta.

6. Tillsyn och skötsel 
a) Vi diskuterade det buktande taket mot sjösidan - se tdigare protokoll. 
Mona pratar med Göran och Ove. Bert Skoglund har en skylif. Gun-Mari 
pratar med Sune som känner Bert.
b) Lasse D har fxat brytlås på yter- och altandörr.
c) Ove N ska ordna så at träkulan på brostolpen inte är lös.



7. Uthyrning 
24-26 juli 2020: bröllop
31/8 -2/8 2020: bröllop

Vi beslutade at inte hyra ut den 18 juli 2020, efesom det är den enda helg i 
juli som fnns kvar tll at ha grillafon. 

8. Medlemslista
Roger frånvarande. Ingen aktuell sifra. 

9. Övriga frågor:
a) Valberedningen bjuds in at diskutera medlemmar i ny styrelse hemma hos 
Mirjam den 23 september klockan 19.00. Mirjam kontaktar Karin Lundkvist 
som siter med i valberedningen.
b) Mirjam trimmar vid Källsands informatonsskylt efersom alla där åkt hem. 
c) Fortsat diskussion om flmduken. Fler oferter kan begäras in utfrån 
gemensam "grundfakta" som Mona mejlar ut.
d) Den vänstra ridån (från scenen set) är trasig och måste ses över.
f) Trots många försök at fxa kaminen fungerar den inte. Vi beslutade at  
Mona kontaktar Spishuset om pris för at åtgärda problemet. 
g) Lyskvällen har blivit populär, och vi diskuterade at ännu bätre sprida 
informaton om den så at alla känner sig välkomna!

10. Nästa möte 
1 oktober kl 18.00

11. Avslutning av mötet
Mona avslutade mötet

      
Vid protokollet Justeras

Mirjam Åkerblom Mona Nixon




