
Protokoll från styrelsemöte, Rö Folkets Hus och Byalagsförening, 5/11 -19 
Närvarande:  Mona Nixon, Ove Norman, Roger Mähl, Lars Dahlqvist och Mirjam Åkerblom 

1. Mötets Öppnande 
Mona hälsade alla välkomna

2. Protokolljusterare
Mona valdes 

3. Föregående protokoll 
Utan anmärkning

4. Ekonomi 
31 oktober 2019: 
Konto 95 818,16 :-
Handkassa 7 687:-

 Intäkter 95 885,20:-
Utgifer 143 335,59:-

 Resultat -47 450,39:-
 

5. Aktiviteter 
Lördag 7 december: julbord
Lördag 4 januari 2020: julgransplundring

Eventuellt återupptar vi traditonen med midvinterblot runt den 13 januari. 

6. Tillsyn och skötsel 
a) Checklistan för uthyrning för fester är klar, men vi beslutade at göra 
yterligare en som skall beröra uthyrning för möten. åå denna stryks några 
punkter. Roger fxar och lägger ut på hemsidan. Vi beslutade at 
depositonsavgifen är densamma för fester och möten.  
b) Ny lista för utlämning och återlämnande av nyckel är gjord och säts in i 
pärmen.
c) Rör för julgran och själva granen fxas snart av Mona,  Göran och Ove,  
liksom montering av två extra kontakter I stora salen.
e) Förslag at spraya skenan tll draperiet med tefonspray. Lasse fxar deta. 

7. Uthyrning 
23 november: 18-årsfest 



Medlemslista
Inga nya

8. Övriga frågor:
a) Monica Viklund kom på besök och berätade om mötet på landsbygdsrådet i
Häggdånger (4/11) där man bland annat tagit upp möjligheten at ansöka om 
at bli Årets by/bygd. Hon berätade också om Häggdångers sät at via 
facebook värva medlemmar vilket verkar vara framgångsrikt och kanske något 
för oss at inspireras av. I samband med "Landsbygd 2.0" skall en flm göras där
berörda byar är välkomna at vara med. Man söker tps om intresserade. 
Nästa landsbygdsrådsmöte är 9 december. Monica deltar. 

b) Några av borden i stora salen är rangliga och bör ses över. 

c) Med anledning av händelsen med den trasiga kaminen som uppkom efer 
en av uthyrningarna 2018 konstaterar vi at det är mycket bra at ha infört 
checklistan inför varje uthyrning.  I fortsätningen innebär deta at den som 
hyr lokalerna förbinder sig at ersäta det som eventuelt skadats eller förstörts.
Deta blev inte fallet med kaminen.

d) Vi diskuterade åter flmduk och projektor. Vi skjuter på inköpet i väntan på 
at fberdragningen (förhoppningsvis) blir klar. 

9. Nästa möte 
3 december kl 18.00

10. Avslutning av mötet
Mona avslutade mötet

      
Vid protokollet Justeras

Mirjam Åkerblom Mona Nixon




