SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN
Protokoll från styrelsemöte 2012-04-16
Närvarande: Pia Rundgren
Kjell-Åke Karlsson
Magnus Berglund
Joel Bengtsson-Staberg
Madeleine Engvall
Gustav Flodén
Joakim Wikman
Marcus Magdesjö
§1

Frånvarande
Frånvarande

Föregående mötesprotokoll
Ordförande Pia Rundgren hälsade välkommen och gick igenom protokoll från
årsmöte samt konstituerande styrelsemöte.

§2

Arbetsfördelning styrelsen
Styrelsens ansvarsfördelning gicks igenom och uppdaterades
Se separat dokument.

§3

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

§4

Ekonomi samt underhållsplan
Ekonomin för föreningen ser bra ut. Föreningens nya kassör Magnus Berglund
kommer inom kort att ta över det ekonomiska ansvaret. Detta har dröjt något
pga vår bank behövt vissa kompletterande uppgifter inför firmatecknandet.
I samband med nästa styrelsemöte kommer kassören att ta med underhållplanen
för att styrelsen ska kunna gå igenom och uppdatera den.

§5

Inför vårens städdag den 29 april
Gustav Flodén och Kjell-Åke Karlsson fick i uppgift att ansvara för vårens
städdag. Utskick med information och arbetsfördelning har skickats ut och
Gustav och Kjell-Åke köper in material som behövs för de uppgifter som ska
utföras.Korvgrillning samt inköp av korv och bröd ansvarar Tomas Almå för.

§6

Sommarstädveckor
I samband med nästa styrelsemöte kommer informationen som skickas ut att ses
över och uppdateras. Joel Bengtsson-Staberg ansvarar sedan för att
sommarstädveckorna fördelas och att informationen skicka ut i början/mitten av
maj.

§7

Övrigt
Frågan om ev fiberanslutning utreds vidare av Magnus Berglund som till nästa
styrelsemöte kommer att se över olika finansieringsalternativ och därefter
kommer styrelsen att ta beslut i om frågan ska drivas vidare eller läggas ner.
Mailadresser till de boende ska samlas in i samband med vårens städdag för att
underlätta för framtida utskick.
Festkommittén inför Rastens 20 års jubileum i höst består av Joel Bengtsson-Staberg,
Magnus Berglund och Kjell-Åke Karlsson. Datum för festen bestämdes på förra
styrelsemötet till den 8 september och detta ska styrelsen informera om i samband
med vårens städdag.

§8

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas tisdagen den 8 maj kl 19.00 hos
Joel Bengtsson-Staberg, Ullstämmavägen 302.

§9

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

Pia Rundgren
Ordförande

Madeleine Engvall
Sekreterare

