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Protokoll fört vid sammanträde i styrelsen för Rämma Fäbodlag 2A19-A2-19, klockan 17.30-

18.30 i Kåtilla bystuga

Närvarande: Margita Eriksson, Anna Dahlberg, Håkan Estenberg, Harriet Sålder och Elisabet

de Souza

1,. Håkan 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 protokollet från 22.1.19

6. Ekonomin är under kontroll, Diskuterade om vi behöver ett till konto för Swish. Kostar

ett sådant konto extra? Margita frågar banken.
7. Vinterdagen. Kassören önskar ett kollegieblock vid betalningsstationen där de som

inte har önskade kontanter skriver upp vem som swishar, hur mycket och för vad.

Festkommitten budar de medarbetare de behöver för dagen.

8. Brev 201"9 till markägare, medlemmar och boende i Rämma. Brevet godkändes av

styrelsen och skickas nu ut tillsamrnans med inbetalningskort av Elisabet.

9. Övriga frågor. A. Den nyckel till dokumentskåpet som Håkan har tas till bystugan. B.

Håkan och Göran vill ta hand om de nedtagna elstolparna i Kåtilla och använda dem
till att bygga en stabil bro över ån mellan Eldpallkojan och Dansladan. C. Mattorna
som hänger på väggarna i Dansladan behöver enligt uppgift tvättas. Fråga U-B om
tvätt i Gåsvarv.

10. Nästa möte äger rum tisdag den 2 april klockan L7.30 i Kåtilla bystuga.

11. Genomgång av uppdragslistan.
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UPPDRAGSTISTA verksamhetsåret 2At.8-2O!9

Info om Rämma fäbodlag till anslagstavlorna
Srdna lås tili arkivskåpet
Bygga sandhus, står på kö

Komplettera städredskap till ladan
§t*m*:*n til! f*rr'ådEiada*
Tak till förrådsladan med portal
Portal till porfyrstenen
i!4 uia eliistad
Ansöka Besparingen 1 juni?
,{nsökar"i tiil Träi:gsi*ts regleringsf*nd 31 d*e
Åns*k* Aivdal*nr k*n'i;::l-rn 1 *ki
rj ppcialrra rxeeliemsiisla n

Skidspåren
Ansöka om fortsatt sträckning av stig till Märråberg
l!nstfesi 2§ *ugxsii
§estän': t!d fiir h**tstådr'ri;-rg

§ätira på bryggar':, cr'; upp vid höstsiädning
Karta på vandringsled runt sjön läggs ut digitalt
Upprätta ett konto för Swish-insättning?
Vinterdag 10 mars på Rämmasjön
Ramsågarna sätts upp i Eldpallkojan
Undersök Leader Dafarna
Brev 2019
Bastu-motionen vilar
Tvätta mattor

12. Mötet avslutades.
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Ulla-Britt kollar?

J uste ras

Margita Eriksson


