STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från Styrelsemötet 090131
Närvarande:
Pia Rundgren
Jennie Byström
Göran Granholm
Tomas Almå
Wolfgang Freter
Madeleine Engvall
§

1

Mötets öppnande
Ordförande Pia Rundgren hälsar välkommen och öppnar mötet.

§

2

Dagordning
Dagordning godtages

§

3

Genomgång av förra mötets protokoll
Kassören Tomas Almå har kollat så att alla fakturor på sandning och
gräsklippning har kommit in för 2008 och 4-5 nya pärmar om vår
samfällighet har tagits fram.

§

4

Genomgång av aktivitetslistan
Alla aktiviteter på listan har avrapporterats och är klara.
Ny aktivitet tillkom – sopning under våren 2009, kontrollera avtal och se
till att det blir gjort. Ordförande tog på sig att kolla upp det.

§

5

Ekonomi
Kassören har gått igenom resultatet för 2008 och det ser bra ut.
Lämnar över dokumentationen till revisorerna så att de kan gå igenom det
inför revisionsberättelsen.

§

6

Förnyelse- och underhållsplan
Inga nya kostnader/aktiviteter finns planerade inför 2009.
Vi avvaktar årsmötet och ev motioner från medlemmar.

§

7

Inför årsstämman
Ordförande gick igenom förvaltningsberättelsen och den var korrekt.
Ordförande skickar ut den till medlemmarna tillsammans med kallelsen
till årsmötet. Kallelsen ska skickas ut senast den 14 februari.
Årsmötet kommer att hållas hemma hos Tomas Almå.
Valberedningens uppdrag gick igenom och omval/nyval ska ske på
följande poster; ordförande, sekreterare, kassör, suppleanter, revisorer och
valberedning.
Revisorerna ska gå igenom resultaträkningen senast den 10 februari.

§

8

Övriga frågor
Tomas Almå har kontaktats av Stångåstaden som vill ha kopia på avtal
ang kostnader för gräsklippning av fotobollsplanen. Tomas försöker hitta
det skriftliga avtalet och skickar en kopia.
Efter att förrådet av glödlampor till bl a julgranen inventerats behövs
det köpa in nya. Tomas kontaktar Tomas Klingzell för inköp av nya.
Mötet bestämde att vi fastställer datum för städdagar under 2009 till
samma datum som återvinningscentralen har öppet, dvs den 3 maj och 11
oktober. Dessa datum ska skickas ut i samband med kallelse till årsmötet.
Tekniska Verken har grävt upp en del i området kring lilla lekparken för
att dra elkablar från elcentralen,. Ingen i styrelsen har kontaktats innan
arbetet på börjats och vi vet inte heller när arbetet sak vara slutfört. Bör
läggas till i aktivitetslistan för uppföljning.

§

9

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

………………………………
Pia Rundgren
Ordförande

………………………………….
Madeleine Engvall
Vid protokollet / Ledamot

