
Protokoll fört vid sammanträde i styrelsen för Rämma Fäbodlag 2018-06-01, klockan 17-19 i

Kåtilla bystuga

Närvarande: Håkan Estenberg, Monica Leandersson, Eva Johansson, Kjell Andersson, Anna

Dahlberg, Harriet Sålder och Elisabet de Souza

1. Håkan Estenberg öppnade mötet.
2. Håkan sitter ordförande och Elisabet är sekreterare för mötet.
3. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Harriet.

4. Kallelse till mötet var ute i tid.
5. Genomgång av protokollet från 20.4.18.
6. Ekonomin. Kassören förbereder revisionen, Håkan lovar att skicka underlag som

behövs. Styrelsen enades om att till årsmötet föreslå en höjning av medlemsavgiften

från 50 kr till 100 kr från verksamhetsåret 2019-202A. Håkan motiverar. Fäbodlaget har

ett antal projekt som behöver åtgärdas när ekonomin så tillåter. Det är bland annat

sandhuset, bryggan, förrådsladan, slogboden, mura eldstad, redskap till skidspåren och

en ev. bastu.

7. Årsmötet 24.6 klockan 1L.00 förbereds. Verksamhetsberättelsen godkändes,

valberedningens förslag diskuterades. Det saknas ett par personer. Styrelsemedlemmar

ska förstå vad de tackar ja till när valberedningen tillfrågar dem och de ska visa att de

vill medverka på mötena i den mån de kan och delta i arbetet. Styrelsen kommer att
föreslå samma tre personer till nästa valberedning, de har gjort ett gott arbete. De har

också tagit fram en lista på medlemmar som är beredda att ställa upp och utföra
arbete för festkommitt6ns räkn ing.

8. Festkommitt6n. Westlife är bokat till höstfesten. Men det är problem att få fram
personer som kan arbeta med festen. Många ifestkommitt6n är inte här den 25

augusti, när den äger rum. I övrigt är sommarens aktiviteter under kontroll.
M idsommarafton, jubileumsfest, fäbodgudstjänst och Rämmadagen. Styrelsen åtar sig

att bidra på höstfesten och ska diskutera den på det konstituerande mötet efter
årsmötet.

9. 10-årsjubilöet äger rum lördag den 23 juni klockan 13.00 vid Dansladan. Bindande

anmälan senast den 17 junitillAnna eller Peter, pris 100 kr kontant. Fruktbål,

högtidstal, utställning om Rämma, som dokumentationsgruppen gjort. Alla får grilla sitt
kött vid ett antal klotgrillar, potatisgratin, sallad och dricka. Kaffe, mjuka kakor och

tårtor. Till kaffet blir det musikquiz med fina priser. Det blir ingen jubileumspryl.

10. Övriga frågor A. Taket på eldpallkojan måste borstas av. B. Städredskapen vid ladan

behöver kompletteras. C. lngabritt P är kritisk till namngivningen av vägarna i Rämma

fäbod. Styrelsen instämmer i kritiken. Kommunen tog beslutet, oklart om det går att

lfff . ", i'rl



ändra på. D. Plogning av vägarna i Rämma diskuterades. Det är ingen fråga för
fäbodlaget.

11. Nästa möte blir konstituerande sammanträde med nya styrelsen direkt efter årsmötet

den 24.6.

12. Mötet avslutades. Stort tacktill Eva!

Vid protokollet
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U PPDRAGSLISTA verksam hetså ret 2OL8-2OL9

lnfo om Rämma fäbodlag till anslagstavlorna
Bygga sandhus, kontakta Besparingen. Står på kö.

Komplettera städredskap till ladan

Förrådsladan upp
Mura eldstad
Ansökan till Trängslets regleringsfond, dec

Ansöka hos Älvdalens kommun
Uppdatera medlemslistan
Redskap till skidspåren
Ansöka orn fortsatt sträckning av stig till Märråberg
Flöstfesten 25 augusti
Bättra på bryggan
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