
Protokoll fört vid sammanträde i styrelsen för Rämrna Fäbodlag 2018-09-14, klockan t7-19 i

Kåtilla bystuga

Närvarande: Håkan Estenberg, Monica Leandersson, Evä Johansson, Bengt Larsson, Margita

Eriksson, Harriet Sålder, Krister Dahlrot, Ulla-Britt Lindwall 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 Margita.

4. Kallelse till mötet var ute i tid.
5, Genomgång av protokoilen från 1.6.18 och 24.6.18

6. Ekonomin är under kontroll. Fäbodlaget fick inget bidrag från kommunen 20i"8.

Förrådsladan är uppsatt med ideella krafter. För att lägga taket behövs delvis

professionell hjälp. Beslutade att Håkan kontaktar hantverkare och ber om offert på

det jobbet. Eldstad till slogboden är murad och klar, det utfördes ideellt, fäbodlaget
tackarl

7. Surnmering av säsongen. Styrelsen är nöjd med jubileumssäsongen, två nya

evenemang genomfördes, vinterdagen på Rämmasjön och jubileumsfesten med

utställning om Rämma. Lärdomar: Festkommitt6n bör förstärkas för att vi ska kunna

fortsätta hålla hög standard på aktiviteterna. Vi ska komma ihåg att skicka ut
pressmeddelande inför vissa evenemang och att höstfesten enbart arrangeras för
medlemmar i fäbodlaget.

8. Remissvar Älvdalens kulturplan. Elisabet har skrivit ett remissvar på Älvdalens

kulturplan, som styrelsen stälier sig bakom.

9. Övriga frågor. A. Dokumentationsgruppens utställning om Rämma är nu nerplockad

och insatt i pärmar tills vidare. Dokumentationsgruppen kommer att träffas andra

söndagen ivarje månad från och med 14 oktober, klockan 15 i bystugan. B. Karta med

detaljer över vandringsled kring sjön finns, läggs ut på hemsidan. Frågan om kalenderår

kontra verksamhetsår behöver utredas och tas upp på årsmötet om det blir aktuellt. C.

en arbetsdag för höststädning planeras.

1"0. Nästa möte blir tisdag den 9 oktober klockan L7 3A i bystugan

11. Mötet avslutades. Stort tack till Eval



Vid protokollet

Elisabet de Souza

Justeras

Håkan Estenberg
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lnfo om Rämma fäbodlag till anslagstavlorna Dok.gruppen

Ordna lås till arkivskåpet Göran

Bygga sandhus. Står på kö Harriet
Komplettera städredskap till ladan Ulla-Britt
Förrådsladan upp Håkan

Ansökan till Trängslets regleringsfond, 31 dec Elisabet

Ansöka hos Älvdalens kommun 1 oktober Elisabet

Redskap till skidspåren spårchef Göran

Ansöka om fortsatt sträckning av stig till Märråberg Margita

Bestäm tid för höststädningen Håkan

Bättra på bryggan, dra upp den vid höststädningen
Karta på vandringsled runt sjön läggs ut digitalt Håkan, Elisabet

Ansöka Besparingen l juni Elisabet


