STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från Styrelsemötet 090511
Närvarande:
Pia Rundgren
Jennie Byström
Tomas Almå
Göran Granholm
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 förra mötet gicks igenom och inga synpunkter framfördes.
Hans Finnberg meddelar att han och Johnny Aronsson är valberedning för
2009.

§

4

Genomgång av aktivitetslistan
Aktivitetslistan gicks igenom och frågan om ev besiktning av nya
leksakerna i lilla lekparken togs upp. Mötet bestämde att besiktning av
lilla lekparken ej är nödvändig i nuläget.
Magnus Berglund tog på sig att lägga ut mer jord och så gräs vid
pandorna.
Till nästa vår behöver ny sand införskaffas till båda lekparkerna.

§

5

Ekonomi
Nästan alla medlemsavgifter har betalats in.Det ekonomiska läget ser bra
ut.

§

6

Förnyelse- och underhållsplan
Ny sand till båda lekparkerna bör köpas in till nästa år och detta ska föras
in i planen för 2010 samt att lite mindre pengar ska avsättas för underhåll
av lekparken nästa år med anledning av att nya leksaker införskaffats
under våren 09.

§

7

Vårstädning
Genomfördes med bra resultat. Grillningen var uppskattad.
Tony har spridit ut gödning på gräsmattorna vid lekplatserna.
Införskaffande av blomlådor som ska fungera som farthinder på cykelbana
längre upp bestämdes att vi ska köpa in. Tony tar på sig att kolla upp vad
de kostar samt inköp av dessa.
Uppdaterat städschema för sommaren bör sättas upp i förrådet.

§

8

Nya uteleksaker
Både inköp, transport samt uppsättning av leksakerna har fungerat bra.
Några räkningar i samband med detta saknas fortfarande; ex transport, ev
hyra av grävmaskin.

§

9

Övriga frågor
Vid fotbollsplanen har det ibland sett stökigt ut och ett förslag är att
införskaffa en soptunna dit. Vi avvaktar inköp.
Grillning för alla familjer vid lilla lekparken den 13 juni kl 17.00.
Göran Granholm skickar ut inbjudan.
Nästa möte sker onsdagen den 2 september kl 19.00 hos Tony Axelsson,
Ullstämmavägen 322.

§

10

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

………………………………
Pia Rundgren
Ordförande

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

