
Protokoll från styrelsemöte, Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 4/6 -19 
Närvarande: Mona Nixon, Mirjam Åkerblom, Roger Mähl, Ove Norman, Lars Dahlqvist

1. Mötets Öppnande 
Mona hälsar alla välkomna

2. Protokolljusterare
Mona valdes 

3. Föregående protokoll 
Inga anmärkningar på föregående protokoll

4. Ekonomi 
Tillgångar den 1 juni 2019: 76 413,40 kr (konto)
Intäkter: 19 316,24 kr
Kostnader: 95 520,39 kr
Resultat: 77 204.15 kr

I et  digare beslut, som härmed protokollförs, bestämdes at deta 
räkenskapsår (2019) skall börja med 0 kr.

Kort diskussion om  at hita n a bidrag.

5. Aktiviteter 
Inga n a ak viteter bestämdes.

6. Tillsyn och skötsel 
Städdagen den 18 maj förlöpte väl.
Det fnns en svackka på taket som s ns från altanen. Den fnns uppskatningsvis 
rakt ovanför sckenen. Det bör undersökas varför den fnns där.
M ckket fn städning efer senaste evenemanget (bröllop)
Mirja har erbjudit sig at städa ifall någon h resgäst önskar köpa städ frmöver.

Uthyrning
7 juli vatenföreningen kl 14.00
4 augus : 80-årsfrande
10-11 augus  5 x 30-årsfrande

7. Medlemslista
29 inbetalningar



8. Övriga frågor:
           a) Vi beslutade at b ta  ll svarta sopkärl med möjlighet  ll källsortering. 

Dessa kan stå ute hela  den. De är billigare än de nuvarande.

           b) En av medlemmarna har erbjudit föreningen at ta över et antal tavlor 
som kan gå  ll försäljning. Föreningen får en tredjedel av 
försäljningsvärdet. Vi beslutade at Mona N, Monicka V ockh Karin L åker ockh 
 tar på tavlorna ockh avgör om det är av intresse. 

ck) Vi föreslog at den som vatnar blommorna ockkså tar in post ockh 
vidareförmedlar vik g post, t ex fakturor,  ll berörd person. Vi beslutade 
ockkså at Lasse D fxar en "Nej  ll reklam"- sk lt. 

d) En medlem har framfört en önskan om at buss 518 rspek ve 521 ska gå 
igenom hela Vålånger/Överskog. Mona undersöker saken med 
länstrafken.

e) Midsommarfranet planerades. Avstämning den 11 juni kl 18.00 samt 
kvällen innan midsommarafon. 

9. Avslutning av mötet
Mona avslutade mötet

      

Vid protokollet Justeras

Mirjam Åkerblom Mona Nixon


