STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från Styrelsemötet 100412
Närvarande:
Pia Rundgren
Jennie Byström
Madeleine Engvall
Tony Axelsson
Joel Bengtsson-Staberg
Tomas Almå
Wolfgang Freter

§

1

Mötets öppnande
Ordförande Pia Rundgren hälsar välkommen och öppnar mötet.

§

2

Dagordning
Dagordning godtages

§

3

Genomgång av protokoll från förra mötet och årsstämman
Protokoll från förra mötet gicks igenom och inga synpunkter framfördes.

§

4

Arbetsuppdelning i styrelsen
Arbetsuppgifterna gicks igenom och fördelades. (se separat dokument)

§

5

Genomgång av aktivitetslistan
Aktivitetslistan gick igenom och en hel del nya aktiviteter skrevs in.
(se bif dokument)

§

6

Ekonomi
Kassör Tomas Almå gick igenom ekonomin och det ser bra ut, men
kostnaderna för vinterns snöröjning har varit mycket höga. Om det blir
lika mycket snö nästa vinter, kan vi ev tvingas höja medlemsavgifterna för
att
klara kostnaderna, men just nu görs ingen höjning.
Tomas Almå ska även uppdatera förnyelse- och underhållsplanen.

§

7

Städdag
Inför vårens städdag ska information om vad som behöver göras samt
fördelning av arbetsuppgifterna uppdateras och delas ut i god tid och
Jennie och Tony ansvarar för att det blir gjort.
Ordförande bör även hålla en kort info till samtliga i samband med
städdagen avseende bl a vad som ska göras på städdag,
sommararbetsveckorna etc.

§

8

Sommararbetsveckor
Schema samt information om vad som ska göras sammanställs och delas
ut av Jennie och Tony samt att en kopia sätts upp i förrådet. Där finns
också möjlighet att notera vad som är gjort resp vecka och vad som ev inte
har blivit omhändertagit. Dokumentet i förrådet ersätter den tidigare
pärmen som skickades runt under sommarveckorna.

§

9

Övrigt
Hastigheter inom området diskuterades igen och Madeleine Engvall
fick i uppgift att undersöka vad vi kan göra för att få de boende och
gästerna att sänka hastigheten.

§

10

Nästa möte
Nästa möte är måndagen den 24 maj kl 19.00 hos Madeleine Engvall,
Ullstämmavägen 306. Meddela snarast om dag och datum inte passar.
Höstens styrelsemöten kommer äga rum måndagen den 6 september
kl 19.00 hos Pia Rundgren och måndagen den 8 november kl 19.00 hos
Magnus Berglund.

§

11

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

………………………………
Pia Rundgren
Ordförande

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

