
Protokoll fört vid sammanträde i styrelsen för Rämma fäbodlag 2An-04-A2, klockan 17 3A-

19.30 i Kåtilla bystuga

Närvarande: Margita Eriksson, Anna Dahlberg, Bengt Larsson, Eva Johansson, Håkan

Estenberg, Harriet 5ålder 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 Bengt.

4. Kallelse till mötet var ute i tid.
5. 6enomgång av protokollet från 19.2.19
6. Ekonomin är under kontroll. Ännu inget besked om vår ansökan tillTrängslets

regleringsfond, vi behöver medelför att färdigställa ceremoniplatsen. Vi har fått in

pengar från vindkraften, men bara ca L/3 av vad vi fått förut, vi har inte fått något

brev om bygdepengen vi har rätt till enligt lag och avtal, det ska vara 0,Lyo av deras

bruttointäkt. Vi har istället fått ett brev som är ställt till "borgenårer", vilket vi inte är.

Det handlar om framtida fusioner och berör inte oss. Detta kan inte vara rätt. Håkan

u ndersöker saken snarast.

7. Vinterdagen 10 nrars utrrärderades. Det bedömdes vara en mycket lyckad dag med

över hundra deltagare, strålande sol, bra spår och is, kaffe och hamburgare.
Pimpeltävling, tipsrundor och lotterier. Diskuterade hur många av fiskarna som ska få

pris, det är tydligen olika kutym vid olika tillfällen. iohan ansvarar för evenemanget,
han har erfarenhet och får avgöra hurvi ska gå tillväga ifortsättnlngen. Siljan skog och

Dalaföretag hade försett dagen med rikligt med priser.

8. Festkommittdn. Till årsmötet behöver det väljas in en eller två personer till i

kommitten för att vi ska kunna hålla den aktivitetsnivå vi har idag. Styrelsen är en man

kort, vi har tre ersättare men endast en av dem deltar i styrelsemötena. Vid flera

tillfällen är vi inte fler än fem på sammanträdena, det är minimum för att vara

beslutsmässiga. Också styrelsen behöver få in personer som kan delta i arbetet.
Förslag på lämpliga personer framkastades. Vi skickar tipsen vidare till
valberedningen.

9. Kalendariet 2019 presenterades. Valborg30.4, Städdag 30.5, midsommarafton 21.6,

årsmöte 23.6, fäbodgudstjänst 30.6, Rämmadagen 13.7, höstfest 31.8. lngen i

festkommittdn är här på Valborg. Håkan åtog sig att ansvara för evenemanget. Fler i

styrelsen skulle också vara där. Brasan är stor, inget mer kan läggas på nu.

10. Övriga frågor. A. Beslutade trycka upp 100 ex av nya almanackan 2020 resp. Lurudden

nr 7. B. styrelsens medlemmar erbjöds delta i kurs i hur man tyder gamla kartor den

8.4 klockan 16. C. Bättre att sätta upp ramsågarna i Dansladan, där de kan ses.



11. Nästa möte äger rum tisdag den 7 maj klockan 17.3O iKåtilla bystuga.

12. Genomgång av uppdragslistan.

U PPDRAGSLISTA verksamhetsåret 2018-2019

lnfo om Rämma fäbodlag till anslagstavlorna

Ordna lås tiil arkivskåpet
Bygga sandhus, står på kö

Komplettera städredskap till ladan

Stcn: m*rr ti! I lör-r"ådsiacla n

Tak till förrådsladan med portal
Portal till porfyrstenen
Undersöka brev och bygdepeng från Granberget vind
!'.,4u;"a eleistad

Ansöka Besparingen 1 juni?

Ån:ökan ii!i Trär:gslets i'egierirg=fond 31 dec

AnsSka Å!n;dai*i:s k*rnri:i;n i oi<i

L.l ppdatera n:ed!ems! lsia n

Skidspåren
Ansöka om fortsatt sträckning av stig till Märråberg
Höstirlr 25 augusii
Sestäm tid för hoststädning
Bätti'a på hr"vggan, dr* itpp rrid h*ststädnii':g
Karta på vandringsled runt sjön läggs ut digitalt
Upprätta ett konto för Swish-insättning?
Vinterdag 10 nrars på Rämr:rasjön

Ramsågarna sätts upp i Dansladan
Undersök Leader Dalarna
ili'ev 2039
Bastu-motionen vilar
Tvätta mattor
Tips till valberedningen
Valborgsfirande

13. Mötet avslutades
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