SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från styrelsemöte 2012-01-21

Närvarande: Pia Rundgren
Magnus Berglund
Tomas Almå
Jennie Byström
Joel Bengtsson-Staberg
Madeleine Engvall
Kjell-Åke Karlsson
Wolfgang Freter
Johnny Aronsson, Valberedning
Thomas Klingzell, Revisor

§1

Frånvarande
(delar av mötet)
(delar av mötet)

Föregående mötesprotokoll
Ordförande Pia Rundgren hälsade välkommen och gick igenom förra mötets
protokoll.

§2

Aktivitetslistan
Aktivitetslistan gicks igenom och en del punkter avrapporterades och en
del nya tillkom.

§3

Ekonomi samt underhållsplan
Föreningens ekonomi ser bra ut, förra året redovisades en vinst på 67 000
kronor. Anledningen är främst att vi under hösten inte hade några kostnader för
snöröjning och sandning samt att elkostnaden blev lägre.
Kassör Tomas Almå ska gå igenom underhållsplan och se vilka eventuella
arbeten som ska göras under 2012 och sedan diskuteras det vidare på årsmötet.

§4

Enkät fiberanslutning
Magnus Berglund redovisade svaren från enkäten angående fiberanslutning som
skickades ut i höstas. Det var dålig svarsfrekvens, enbart 62 procent hade svarat
och i dagsläget är intresset relativt lågt.
Svarsuppföljningen skickas med kallelsen till årsmötet samt även en påminnelse
att svara för de som ännu inte har gjort det. Ärendet kommer att fortsätta
diskuteras på årsmötet.

§5

Inför årsstämman
Ordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen och styrelsen godkände den.
Den kommer att skickas ut med kallelsen till årsmötet.
Kassören Tomas Almå tar fram en revisionsberättelse som revisorerna ska
godkänna senast den 19/2. Därefter ska ordföranden skicka ut den tillsammans
med kallelsen till årsmötet.
Efter att ha gått igenom de nuvarande ledamöternas och suppleanternas intresse
att vara kvar i styrelsen ytterligare 1 resp 2 år, framkom att det behövs väljas in
två nya suppleanter på 1 år. Detta samt att utse åtminstone en ny medlem till
valberedningen, blev valberedningens uppdrag inför årsmötet.

§6

Övrigt
20 års jubileum
Mötet bestämde att ha en fest i samband med Rastens 20 års jubileum i sommar
och till årsmötet får valberedningen i uppdrag att hitta tre personer som kan sitta
med i en festkommitté.

§7

Nästa möte
Nästa möte är årsstämman som kommer att hållas måndagen den 19 mars kl 19.00
hos Tomas Almå, Ullstämmavägen 300.

§8

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

Pia Rundgren
Ordförande

Madeleine Engvall
Sekreterare

