STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från Styrelsemötet 091109
Närvarande:
Pia Rundgren
Jennie Byström
Madeleine Engvall
Göran Granholm
Tony Axelsson
Tomas Almå

§

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 gick igenom och inga synpunkter framfördes.

§

4

Genomgång av aktivitetslistan
Aktivitetslistan gick igenom och en del aktiviteter avrapporterades.

§

5

Genomgång av höststäddag
Städdagen fungerade bra och i stort sett alla hushåll deltog.
Korvgrillningen var som vanligt mycket uppskattad och det är sedan
tidigare beslutat att vi ska fortsätta med det.
En del nya uppgifter som bör utföras vid vårens städdag uppkom och
Madeleine Engvall sammanställer det i ett separat dokument inför vårens
städdag.

§

6

Ekonomi
Kassör Tomas Almå gick igenom det ekonomiska läget och det ser bra ut.
Softtex plattorna är betalda och medlemsavgifterna för hösten har kommit
in.

§

7

Övrigt
Pia Rundgren har varit i kontakt med kommunen ang buskar som finns vid
stora cykelvägen och de skymmer sikten vid ut- och infart. Kommunen
ska komma ut och titta på buskarna och sedan ta beslut om de utgör en
trafikfara och i så fall kommer de att ta bort dem.
Vi bör uppdatera styrelsens mailadresser och det görs bäst genom att man
mailar sin korrekta adress till Jennie Byström, som ser till att uppdatera
listan.
Diskussioner fördes kring frågan om hastigheter inom området. Det finns
en del som kör för fort inom området och med tanke på att det finns en
många barn i området samt att max tillåtna hastighet är 30 km/h, beslöt
styrelsen att vid kallelse till årsmötet skicka ut en separat påminnelse om
vad som gäller samt att försök ska göras att kontakta berörda bilister.

§

8

Nästa möte och årsstämma
Inför nästa styrelsemöte ska ordförande skriva en verksamhetsberättelse
och kassören ska göra bokslut, budget och underlag för skatteredovisning
m m.
Till nästa möte bjuder ordförande in revisorer och valberedning
och informerar dem om deras uppdrag.

Nästa möte sker lördagen den 23 januari 2010 kl 16.00 hos Jennie
Byström, Ullstämmavägen 322, om ej annat meddelas.
Revisorer och valberedning bjuds in till kl 17.00.
Efter avslutat möte går vi till Restaurang Lazlos i Hjulsbro och äter en
gemensam middag, på egen bekostnad.

§

9

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

………………………………
Pia Rundgren
Ordförande

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

