STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från Styrelsemötet 101108
Närvarande:
Pia Rundgren
Jennie Byström
Madeleine Engvall
Tony Axelsson
Magnus Berglund
Tomas Almå
Joel Bengtsson-Staberg
Wolfgang Freter

§

1

Frånvarande

Mötets öppnande
Ordförande Pia Rundgren hälsar välkommen och öppnar mötet.

§

2

Dagordning
Dagordningen godtages

§

3

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

§

4

Genomgång av aktivitetslista
Aktivitetslistan gicks igenom och en hel del aktiviteter avrapporterades
och några nya skrevs in. (se bif dokument)

§

5

Uppföljning av höststäddag
Närvaron på höststäddagen var mycket hög och korvgrillningen
uppskattades. Eftersom det i år var mycket att forsla bort bör vi till nästa
år fundera på om vi ska hyra två släpkärror.

§

6

Ekonomi
Inget nytt att rapportera. Alla medlemsavgifter har kommit in för hösten.
Föreningen har slutit ett nytt snöröjningsavtal inför vintern 2010/2011 och
kostnaderna för snöröjningen bör följas upp under våren.
Om även denna viner blir snörik, måste eventuellt en engångsavgift
betalas in av medlemmarna för att täcka snöröjningskostnaderna. Beslut
om detta tas i samband med årsstämman.
Samtidigt bör underlag för ev avgiftshöjning av medlemsavgifterna från
2000 kr till 2400 kr per år beredas och presenteras av kassören på
årsmötet.

§

7

Planering inför nästkommande möte samt årsstämma
Nästa styrelsemöte kommer hållas i januari och i samband med detta ska
revisorer och valberedning bjudas in. Datum för årsstämman bokas i
samband med detta möte.
Mötet hålls den 22 januari kl 16.00 hemma hos Pia Rundgren.
Ullstämmavägen 296 och revisorer och valberedning bjuds in till kl 17.00.
Efter mötet går vi gemensamt till Lazlos för middag kl 19.00.
Middagen betalas av var och en.
Maila önskemål om mat till Jennie Byström senast veckan innan.

§

8

Övrigt
Problem med bilar som kör för fort inom området tog upp igen och
kontakt ska tas med de personer som kör för fort.
Vi har som bekant haft besök av ett antal vildsvin och efter upprepade
kontakter med kommunen har nu skyddsjakt utlysts.
Vi hoppas att detta ger resultat, men styrelsen har i uppdrag att se till att
problemet löses genom upprepade kontakter med kommunen.
Även i år kommer julgran att köpas in till området i samband med 1:a
advent och placeringen blir precis som förra året i anslutning till stora
lekparken. I år kommer vi att införskaffa en större julgran med mer
belysning och ansvarig för detta är Wolfgang Freter.

§

9

Nästa möte
Nästa möte är lördagen den 22 januari kl 16.00 hos Pia Rundgren,
Ullstämmavägen 296.

§

10

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

………………………………
Pia Rundgren
Ordförande

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

