
Protokoll fört vid sammanträde i styrelsen för Rämma Fäbodlag 2018-10-09, klockan 17 3A-

19.00 i Kåtilla bystuga

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

Eriksson, Harriet Sålder, Anna Dahlberg 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 1,4.9.L8

6. Ekonornin är under kontroll. Beslutade att inköpa slogbod för 30.000 kr till
ceremon iplatsen.

7. Förrådsladan är bara en stomme än så länge. Den behöver tak och en överbyggnad till
dansladan, en portal tillika entr6. Dessutom vill vi sätta upp en portal till friluftsaltaret
ner mot sjön. Beslutade att söka medel från Trängslets regleringsfond, 140 000 kr för
utveckling av ceremoniplatsen. Portalprojektet leds av Håkan Estenberg. Ansökan ska

vara inne 31 december, skrivs av Elisabet.

8. Höststädningen är redan avklarad. Möblerna är inställda och bryggan är uppdragen,

bra gjortl
9. Övriga frågor. A. För eventuella bidrag undersök Leader Dalarna. B. Det finns tillräckligt

med utrustning för att dra skidspåren på sjön säger Bengt, kolla med spårchefen C.

Styrelsen ser gärna att vi genomför en vinterdag på sjön igen, kanske den 10 mars,

bollas till festkommitten.
10. Nästa styrelsemöte planeras till tisdag den Z}januari klockan 17 .3O i bystugan.

11, Mötet avslutades. Stort tack till Eval
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UPPDRAG§I|STA verksamhetsåret 2018-2019

lnfo om Rämma fäbodlag till anslagstavlorna Dok.gruppen

Ordn,a iås tit{ a,r,kivskåpet Göran
Bygga sandhus. Står på kö Harriet
Komplettera städredskap till ladan Ulla-Britt
§t*mn":en t!!l för"rådsladan i-iåkan

Mr".rra *ldstari
Tak på förrådsiadan med portal Håkan, Bengt

Portalöver por{yrstenen Håkan

Ansökan tillTrängslets regleringsfond, 31 dec Elisabet
Fcrer"ringshiCrag h*s Äivdelens kor-nmun I ckt+her tiis*bet
Uppdat*ra medi*rnsiistan Margita
R*dskap till skidspåren spårchef §öra*
Ansöka om fortsatt sträckning av stig till Märråberg Margita
ilcstferten 25 august! styrelsen + festkan',.

äestän: tiel för h*ststådningen å-låkarr

§ättra på bryggan, dra upp den vid höststädning*n
Karta på vandringsled runt sjön läggs ut digitalt Håkan, Elisabet

Upprätta konto för Swish-insåttning Håkan

Ansöka,BesBa,riRgen l juni Elisabet
Ramsågarna sätts upp i Eldpallkojan
Undersök Leader Dalarna Elisabet


