STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från Styrelsemötet 090330
Närvarande:
Pia Rundgren
Jennie Byström
Wolfgang Freter
Madeleine Engvall
Tony Axelsson
Magnus Berglund
§

1

Mötets öppnande
Ordförande Pia Rundgren hälsar välkommen och öppnar mötet.

§

2

Dagordning
Dagordning godtages

§

3

Genomgång av förra mötets protokoll
Protokoll från årsmötet samt det konstituerande styrelsemötet gicks
igenom och inga synpunkter framfördes.
Hans Finnberg från valberedningen meddelade att han sitter kvar i
ytterligare 1 år och återkommer till nästa möte med namn på ytterligare en
person som kommer att vara med i valberedningen.

§

4

Arbetsuppdelning i styrelsen
Styrelsen gick igenom arbetsuppgifterna som åligger styrelsen och
fördelade uppgifter enligt bifogat dokument.

§

5

Genomgång av aktivitetslistan .
Ny aktivitet uppkom – sopning under våren 2009. Ordförande tog på sig
att kolla upp avtal samt datum när detta ska ske. Datum kommer att
skickas ut till alla i föreningen.
Göran Granholm fick i uppgift att undersöka med Tekniska Verken
när den åverkan som har gjorts i områden vid lilla lekparken i samband
med kabeldragning ska återställas.
För sammanställning av pågående aktiviteter och ansvariga för detta, se
bif aktivitetslista.

§

6

Beslutspunkter från årsstämman
Tony Axelsson har undersökt om vi behöver ta hit något företag som
besiktigar befintliga samt ev nya leksaker som vi avser att införskaffa till
lekparken. Kostnad för detta ligger under 5000 kronor och styrelsen beslöt
att Tony får utreda frågan vidare och därefter via mail rapportera detta till
styrelsen. Riksbyggen vill ha besked senast vecka 0914 om vi vill ha två
pandor och en balansbräda.
Styrelsen tar gemensamt beslut i frågan via mail alt extra möte.
Frågan kommer även att tas upp på nästa styrelsemöte.

§

7

Ekonomi
Kassör Tomas Almå kunde ej deltaga på mötet, men hade inget nytt att
rapportera förutom fortlöpande kostnader för snöröjning och sandning.

§

8

Förnyelse- och underhållsplan
Eftersom kassören Tomas Almå inte var närvarande bestämde vi att ta upp
denna punkt vid nästa möte.

§

9

Vårstädning
Tony Axelsson ansvarar för städdagarna och kommer tillsammans med
Jennie Byström att skicka ut en kallelse så snart som möjligt.
Förslag på behov av arbete i samband med städdagarna kom upp och detta
bör föras upp på åtgärdslistan och fördelning av arbetsuppgifter som
skickas ut i samband med kallelsen. Exempel på åtgärder; olja in trä, tvätta
och måla vissa befintliga leksaker, göda fotbollsplan.
Beslut togs att genomföra grillning i samband med alla städdagar och
Magnus Berglund tog på sig ansvaret för detta.

§

10

Sommararbetsvecka
Jennie Byström fördelar veckorna och skickar ut info om detta
tillsammans med karta över området samt vad som ska göras i samband
med städdagen.

§

8

Övriga frågor
Årets övriga planerade styrelsemöten kommer att ske följande datum:
Måndagen den 11 maj kl 19.00 hos Pia Rundgren,
Ullstämmavägen 318
Onsdagen den 2 september kl 19.00 hos Tony Axelsson,
Ullstämmavägen 322
Måndagen den 9 november kl 19.00 hos Jennie Byström,
Ullstämmavägen 320

§

9

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

………………………………
Pia Rundgren
Ordförande

………………………………….
Madeleine Engvall
Sekreterare

