STYRELSEMÖTE SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från Styrelsemötet 110122
Närvarande:
Pia Rundgren
Jennie Byström
Madeleine Engvall
Tony Axelsson
Magnus Berglund
Tomas Almå
Joel Bengtsson-Staberg
Wolfgang Freter

§

1

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 del aktiviteter avrapporterades.

§

5

Ekonomi
Tomas Almå gick igenom ekonomin och för 2010 har vi just nu ett
underskott på 20 000 kronor, främst med anledning av ökade kostnader för
snöröjning.
För att klara kostnaderna för snöröjning bör en engångsavgift tas ut av
medlemmarna och förslag är att ta ut 700 kronor per hushåll, vilket gör
totalt 25 900 kronor.
Trots detta bör även en höjning av medlemsavgiften göras och förslag på
detta ska presenteras vid årsstämman. Inför 2011 och 2012 finns inga
direkt stora kostnader i underhållsplanen, vilket gör att vårt förslag till
höjning blir 500 kronor och årsavgiften blir då 2500 kronor i framtiden
istället för nuvarande 2000 kronor. Förslaget presenteras i samband med
årsstämman och där beslutas om höjningen ska gå igenom eller ej.
Årsavgiften bör i framtiden följa konsument prisindex och höjas per år
istället för en stor höjning en gång vart fjärde - femte år. Även detta
förslag ska beredas och presenteras i samband med årsstämman.

§

6

Planering inför årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum måndagen den 21 mars kl 19.00 hos
Tomas Almå, Ullstämmavägen 300.
Kallelse ska skickas ut senast 28 februari och ansvarig för detta är Pia
Rundgren. Revisionsberättelsen ska bifogas med kallelsen.
Förvaltningsberättelsen gicks igenom på mötet och en del ändringar
gjordes. Även denna ska skickas med kallelsen.
Diskussioner fördes kring vilka i styrelsen som kan vara kvar och
Tony Axelssons uppdrag går ut och han vill inte fortsätta vilket innebär att
valberedningen får i uppdrag att leta efter minst en ny ledamot.

§

7

Övrigt
Problemen med vildsvinen har avtagit eftersom kommunen nu har skjutit
4 av 5 vildsvin.
Rasten.nu, dvs vår hemsida, har blivit hackad ett flertal tillfällen på
senaste tiden och Jennie Byström håller på att lösa problemet och
hemsidan ska vara i drift igen inom kort.
Till styrelsemötet anslöt revisor Johan Holtström.
Revisionsberättelsen ska gås igenom och vara ordföranden tillhanda
senast den 20 februari. Tomas Almå ser till att revisionsberättelsen tas
fram och lämnas till revisorerna.
Valberedningen hade ingen möjlighet att deltaga på mötet och Pia
Rundgren meddelar valberedningen att de måste hitta en-två nya
ledamöter. Att utse revisorer är även detta valberedningens uppdrag.
Valberedningen väljs på stämman.

§

9

Nästa möte
Nästa möte är årsstämman den 21 mars kl 19.00 hos Tomas Almå,
Ullstämmavägen 300 och i direkt anslutning till det kommer det
konstituerande styrelsemötet att vara.

§

10

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

………………………………
Pia Rundgren
Ordförande

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

